
ESTADO DE PERNAMBUCO 
Tribunal de Contas 

Coordenadoria de Administração Geral 

/ 

CONTRATO TC N° Ó02/2017 

• REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E INSUMOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E A 
EMPRESA DATA VOICE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA., CONFORME PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 54/2016 PREGÃO 
(PRESENCIAL) N° 34/2016. 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, órgão de controle externo, integrante da 
Administração Pública do Estado de Pernambuco, com autonomia administrativo-financeira 
assegurada pela Constituição Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.435.633/0001-49, com sede 
localizada na Rua da Aurora, n° 885, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.050-910, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Conselheiro Carlos Porto de Barros, brasileiro, casado, servidor público estadual, residente e 
domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o n° 093.631.224-68, Identidade n° 823.085 
SSP/PE, e, do outro lado, a empresa DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com 
sede localizada na Av. Cruz Cabugá, n° 706, Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 50.040-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 41.057.324/0001-43, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, 
neste ato representada pelo Sr. Luiz Antônio Glasner de Maia Chagas, inscrito no CPF/MF sob o n° 
622.782.664-20, Identidade n° 2.867.735 SDS/PE, considerando o disposto nas Leis Federais nos 
8.666/1993 e 10.520/2002, e demais normas pertinentes, e a homologação do Processo Licitatório 
n° 54/2016, Pre~ão (presencial) n° 34/2016, publicada no Diário Eletrônico do CONTRATANTE 
em 23/12/2016, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de locação de 
equipamentos (máquinas digitais impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser, sem operado , 
incluindo manutenção técnica preventiva e corretiva no local de instalação dos equipamentos 
fornecimento de peças e mate rial de consumo, bem como software de gerenciamento e bilhetagem 
de impressão) e de reprografia (impressão/cópia com fornecimento de papel A4), conforme 
especificações constantes do Processo Licitatório n° 54/2016, Pregão (presencial) n° 34/2016, e da 
proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR 

Pelo objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará o valor mensal 
estimado de R$ 17.166,00 (dezessete mil cento e sessenta e seis reais), o valor anual estimado de R$ 
205.992,00 (duzentos e cinco mil novecentos e noventa e dois reais) e o valor total estimado de R$ 
823.968,00 (oitocentos e vinte e três mil novecentos e sessenta e oito reais), conforme disposto na 
proposta da CONTRATADA, sintetizada na tabela a seguir: 

I>STIMATLVAANUAI, PREÇO VALOR TOTAL 
VALO.R 

VALOR > QUANTIDADE DE TOTAL 
ITEM DESCRIÇÃO DE UNITÁRIO MENSAL TOTAl, 

IM PRESSÕES/CÓPIAS 
EQUIPAMENTOS 

MENSAL RS 
ANUAL 

RS RS 
Serviço d~.: rowl.-ópia • em preto c branco em 
papel tamanho i\4, >em opcr•dor (gerada em -

I impressora monocromática /\4 - Item 10). 
120.000 0,06 600.00 7.200,00 21!.800,00 

E· fiSCO 2386 79·8 
Serviço tJc fotocópia - copia preto c branco. 

2 
em tant~nho J\4, sem operador (gerada em 

1.080.000 0.04 3.600,00 43.200.00 172.800.00 
multifuncional P&U Itens 6 c 7). E-fo>co 
346915-8 
Serviço de fmot'6pia - copia preto c branco. 
em papel A3. sem operador (gerada em 

, 
3 multi funcional mnnocromfitica - Item K). r- 300.000 0.04 1.000,00 12.000.00 48.000.00 

fL<;cO 345(}81-3 
Serviço de fotocópia ·colorida em papel i\4. 

4 sem operador. (~ratla em impressora 24.000 0.30 600.00 7.200.00 28.800.00 
colorida i\4 - Item ?l. E· fL<eo 220018-0 ~ 

Serviço tlc fOtocópia · em preto c branco em 

5 
papel tamanho i\4, sem opcmdor (gerada em 36.000 0,10 300.00 3.600.00 14.400.00 
muhifunciorutl cok)rida A4 - llcm 9). E- llscn 
238679-H 
Serviço de JocaçAo de equipamentos para 
SJ6fico do IÍJ>O ..:opiadora laser 

muhifuncinnal monocromática, com 

ú 
manutenção preventiva c corretiva. com 9 200.00 1.800.00 21.600,00 H6.400,00 
fornecimento de papel. im.umos c pecas de 
rcposiçao (mínimo .de 55 cópiasfmin. at~ 

270.000 p/mCs). lntprcs....,ras instaladas nos 
cmrcdorcs. 1\-fi«:o 432654-7 · : 
Serviço de IO(.'<lÇán de equipamentos para 
grálil:a • dn tipo rnfiquina copiadora, scanncr. 
imprc.:ssora diSital monocrorn.ática, 
velocidade mínima de 30 cópiaslmin. c.:ont 
alimcntador autOrn.itico de originais, 

7 capacidade de .alccar clcuõmco c classificar, 
incluindo furnccimcnto de p"'i"pc:l e insumos, 

45 130,00 ~.H50.00 70.200,00 2ll0.800,00 

com manutl!nçlo prc\Cntiva c corretiva 
(tecnologia laser. até 50.000 plmês). 
Impressoras il'l~talada:t em salas c inspcton~ 
l,·fiSl'O 306397-6 
Serviço de locaçtlo de equipamentos para 
gráfica do tipo copiadora laser 
rnultifuncion::t l monocromátioa. com suporte 

R 
para papel tamanho i\.1 • i\6, com 2 948,00 1.8%.00 22. 7~2.1l0 I)I.()OR.OO 
manutenção preventiva c corret iva. com 
fornecimento de papel, insumos c peça!> de 
reposição. Impressoras in.~taladas na sat.1 d21 
rcpro • afia. E-fL\00 4326~5-5 
Serviço de locaçlo de equipamentos para 
gráfica do tipo copiadora laser 
muhifundonn1 em cores, com manutcn\'âo 

9 prcvcmiva c corretiva, oom fornecimento cJc I 400.00 41l0,00 4.800,()() 19.200,00 
papel, insumo~ c peças de reposição. 
Impressora instalada nn snla da rcprog.rafia. 
' ' ·fiSCO 43265(>·3 
Scrviçu de. lo~.;u,;Ho de c4uiparucnws para 
gráfica do tipo impressora laser 

lO 
monocromática. com m.1nutenção prevent iva 14 80.00 1.120.00 13.440,00 53.760,00 
c corrcti\'a, com fornecimento de papel. 
insumo~ c peça.~ de rcposiçao. Impressoras 
instaladas em ~ab1nctcs. E· fiSCo 432653-9 

VALOR TOTA L 
17.166.00 205.992.00 823.968.00 

Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, seguros, f r 
entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão no exercícío de 2017 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Modalidade de Empenho: Estimativo 

Programa de Trabalho: 01.122.0991.4411 

Natureza das Despesas: 3.3.90.39.00 

Parágrafo único. Em decorrência da vigência anual dos créditos orçamentários o CONTRATANTE 
obriga-se a emitir nota de empenho compJementar à conta da dotação orçÇtmentária própria no 
exercício de 2018. 

CLÁUSULA QUARTA- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas condições estabelecidas no Anexo I 
ao Edital do Pregão (presencial·) n° 34/2016. ' 

§ 1° A prestação dos serviços será executada nas dependências do CONTRATANTE. 

§ 2° A gestão e a fiscalização da prestação de serviços terão por base o Acordo de Níveis de 
Serviços, com especificações constantes no Anexo I do Pregão (presencial) n° 34/20116, os quais 
levarão em consideração as seguintes condições: 

I- a CONTRATADA deverá garantir o cumprimento permanente de to.dos os requisitos técnicos e 
funcionais, bem como os níveis de serviço definidos no Edital do Pregão (presencial) n° 34/2016 
durante toda a vigência do contrato; 

TI- o Acordo de Níveis de Serviços passará a vigorar a partir do mês subsequente ao do início de 
execução dos serviços; 

III- a CONTRATADA- deverá prestar os serviços de modo que os chamados, motivados por 
interrupção não programada ou degradação do funcionamento normal do serviço, sejam atendidos 
em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, exceto nos finais de semana e feriados, e solucionados em 
até 5 (cinco) dias úteis a contar do atendimento. Cada chamado será considerado solucionado 
quando a CONTRATADA fornecer uma solução definitiva para o atendimento ou uma solução de 
contorno que restabeleça o funcionamento normal do serviço dentro do prazo; · 

IV- o índice de chamados atendidos e solucionados nos respectivos prazos, conforme acima 
delineado, será calculado em percentual, de acordo com a seguinte fórmula: 

I = (A I M) * 100 
Onde: 

I = índice de chamados atendidos e solucionados; 
( 
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A total de chamados atendidos e solucionados no prazo, no mês de faturamento; 

M = total de chamados atendidos, no mês de faturamento. 

V- ficam também estabelecidos limites de tolerância para os índices de chamados dentro do prazo 
predefinido que, ao serem desrespeitados, determinarão glosas específicas nos custos dos serviços 
contratados, conforme especificados a seguir: 

Índice de chamados atendidos Percentual de glosa aplicado sobre o valor total da fatura 
no prazo mensal 

T. 

80% a 100% faixa de tolerância, não há aplicação de glosa 

50% a 79,9% glosa de O, 1% 

20% a 49,9% glosa de 0,2% 

Abaixo de 20% glosa de 0,3% e MULTA 

VI- na hipótese de apuração de percentuais 
1
iguais ou inferiores a 20% do índice de chamados em 

apreço, além da glosa de 0,3% sobre o valor total da fatura mensal, considerar-se-á descumprida a 
obrigação contratual no período, sujeitando-se a CONTRATADA à aplicação da pena de multa por 
inexecução parcial do objeto· 

VII- a aferição dos níveis de serviços será efetuada mensalménte, por meio de relatório específico 
gerado pelo CONTRATANTE disponível no software a ser utilizado para o registro de chamados, 
oportunizando-se à CONTRATADA solicitar um relatório parcial a qualquer momento; 

VIII- excepcionalmente, os chamados não atendidos no prazo poderão ser desconsiderados pelo 
CONTRATANTE para o cômputo de total de chamados do mês de faturamento quando decorrerem 
de caso fortuito ou força maior, devidamente reconhecidos pelo fiscal do contrato; 

IX- por ocasião da renovação contratual, é facultado às partes celebrantes a revisão dos Acordos de 
Níveis de Serviços, no que tange aos critérios, fatores e fórmulas de cálculo. 

CLÁUSULA QUINTA- PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo como termo final 
o prazo de 48 (quarenta e oito) meses contados da emissão da ordem de serviço, que será emitida 
após a instalação de todos os equipamentos, inclusive nas inspetorias. 

CLÁUSULA SEXTA- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

O Departamento de Administração e lnfraestutura (DAI) e a Gerência de 
Infraestrutura de Informação e Apoio Tecnológico (GIAT) do CONTRATANTE indicarão ' 
servidores· para acompanhar a execução do contrato, que atestarão o recebimento provisório~ · 
definitivo dos serviços prestados. · ~ 
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§· 1 o Os equipamentos objeto deste contrato, bem como os insumos e suprimentos serão recebidos: 

I - provisoriamente, pela Gerência de Infraestrutura de Informação e Apoio Tecnológico (GLAJ') do 
CONTRATANTE, para efeito de posterior verificação de conformidade dos serviços prestados com 
as especificações; 

ll - definitivamente, por servidor designado pelo Departamento de Administração de Infraestrutura 
(DAI) do CONTRATANTE, após a conferência, verificação da qualidade e da conformidade dos 
serviços prestados com a proposta apresentada, e sua consequente aceitação. 

§ 2° Os serviços de reprografia serão recebidos: 

I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Boletim de 
Acompanhamento de Serviço, que será emitido mensalmente pelo Depáitamento de Administração 
de Infraestrutura (DAI) do CONTRATANTE, assinado pelas partes até o quinto dia do mês 
subsequente; 

11 - definitivamente, por servidor designado pelo Departamento de Administração de Infraestrutura 
(DAI) do CONTRATANTE, mediag_te termo circunstanciado de aceitação definitiva assinado pelas 
partes, decorrente de vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, emitido 
em até 5 (cinco) dias a partir do último recebimento provisório. 

§ 3° As resmas de papel A4 e os demais insumos serão recebidos no almoxarifado do edifício Sede 
do CONTRATANTE, localizado O'! Av. Mário Melo, n° 86, Térreo, Boa Vista, Rccifc-PE, de 
segunda a sexta-feira, entre 8 e 12 horas, ou em outro horário previamente combinado. 

§ 4° O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabüidade civil pela solidez e 
segurança da prestação do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato. 

§ 5° Caso o serviço prestado não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem 
como não atenda ao contido neste contrato, será rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento do comunicado expedido pelo 
CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, refazer o serviço. A 
CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que ser verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução de materiais empregados. 

§ 6° O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas das Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

§ 7° Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE especialmente designado, 
permitida a contratação de-terceiros para assisti-los e subsidiá-los de inform,ações pertinentes a essa 
atribuição. O representante do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, 
registrará em sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a 'execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seu 

, superior em 10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas convenientes. 

§~o A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
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terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão competente. 

CLÁUSULA SÉTIMA- LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento 
do objefo , condicionados, todavia, à juntada simultânea dos seguintes documentos: 

I - nota fiscal eletrônica da CONTRATADA, devidamente atestada por servidor designado pelo 
CONTRATANTE; 

li - certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e 
FGTS; 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à 
Lei Federa] n° 12 .440/2011. 

§ 1° Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos como 
condição para pagamento por parte da CONTRA'I_'ADA, importará em prorrogação automática do 
prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

§ 2° O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os 
tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA nu momento da liquidação 
da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

§ 3° As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o 
pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente 
identificada pelo número de inscrição no CNPJ constante deste contrato. 

§ 4° Estando autorizada, pelos órgãos de Fazenda estaduais ou municipais, a emitir notas fiscais 
eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar, em formato 
PDF, os docuJ)1entos hábeis de comprovação das despesas (notas f iscais, recibos, certidões de 
regularidade, mapas de medição, conforme o caso), exclusivamente, por meio do formulário 
eletrônico acessível no sítio do CONTRATANTE (www.tce.pe.~:ov.br), na aba Cidadão/Envio de 
nota fiscal. 

§ 5° Os pagamentos serão por meio de ordens bancárias emitidas pelo Sistema Corporativo E-Fisco, 
mantido pelo Estado de Pernambuco, exclusivamente para crédito direto em conta-corrente 
informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de cobrança bancária. 
Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta-corrente mantida em instituição bancária 
diferente da Caixa Econômica Federal, detentora da Conta Única do Estado de Pernambuco, esse 
banco descontará do valor pago, como receita sua, a importância de R$ 7,50 (sete re~is e cinquenta 
centavos) a título de tarifa de transferência de fundos (DOC ou TED, conforme o caso), de acordo 
com o contrato firmado entre aquela instituição bancária e o Estado de Pernambuco. 

§ 6° O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar valores correspondentes a eventuais 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, devidamente apuradas em 
administrativo. 
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CLÁUSULA OITAVA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E REAJUSTE 

Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste 
contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, 
inciso 11, alínea "d", e§ 5° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

§ 1° Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser acompanhada de 
comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, e, caso 
aprovada, deverá ser formalizada por meio de aditamento ao contrato. 

§ 2° Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a 
CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação 
acumulada do IPCNIBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua 
efetiva re~lização. 

§ 3° Para fins de reajuste sobre o preço unitário da impressão/cópia, será adotada, no máximo, a 
variação anual do IPCNIBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, nos termos da Lei Estadual 
n° 12.525/2003. 

CLÁUSULA NONA- ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

I 

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRJGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

1- executar o Õbjeto contratual de acordo com as especificações e as exigências constantes de sua 
proposta e do Edital do Processo Licitatório n° 54/2016, Pregão (presencial) n° 34/20 16; 

11- cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato, sujeitando-se às sanções 
estabelecidas nele e nas Leis Federais nos 8.66611993 e 1 0.520/2002; 

lll- fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo 
CONTRATANTE· 

IV- comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

V- responder por quajsquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros bens de 
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante 
e em decorrência da execução contratual; 

VI- responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução 
contratual; 

VII- responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
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da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento 
de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA; 

VIII- arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como os relativos 
a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros; 

IX- manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE durante a 
execução contratual, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

X- guardar sigHo sobre dados e info rmações obtidos em razão da execução dos serviços contratados 
ou da relação contratual mantida com o CONTRATANTE, de acordo com o Termo de Sigilo das 
Informações, pacto anexo ao presente contrato; 

XI- obedecer rigorosamente a todas as normas e procedimentos de segurança implementados no 
ambiente de TI (Tecnologia da Informação) do CONTRATANTE; 

XII- garantir que todos os serviços de instalação e manutenção sejam executados por técnicos 
especializados e treinados nas respectivas especialidades, com as certificações e habilitações 
técnicas exigidas nos detalhamentos dos respectivos serv iços especializados contidos no anexo I ao 
Edital, gerenciando-os de forma eficaz; 

XIII- manter ficha de controle do serviço, na qual serão relatadas todas as ocorrências; 

XIV- não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia anuência do 
CONTRATANTE; 

XV- solucionar todos os eventuais problemas relativos à execução dos serviços, ou com ele 
relacionados, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, desde que de responsabilidade da 
CONTRATADA; 

XVI- responsabilizar-se pela garantia dos serviços objeto deste contrato, dentro dos padrões 
adequados de qualidade, segurança, durabil idade-e desempenho; 

XVII- indicar um representante para a coordenação dos aspectos administrativos, financeiros e 
' operacionais do contrato, cujas atividades deverão ser realizadas em dias úteis, em horário 

comercial; 

XVIII- r~sponsabilizar-se inteiramente pelo deslocamento dos empregados para o local de 
realização dos serviços; 

XIX- respeitar todas as normas procedimentais estabelecidas para a execução dos serviços; 

XX- instalar e realizar a configuração inicial de todos os equipamentos no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a assinatura do contrato, devendo emitir neste momento laudo técnico sobre a 
çompatibilidade do equipamento com o ambiente de rede (servidores, sistema operacional etc), a 
instalação elétrica, o espaço fís ico, a refrigeração e as condições ambientais de cada local ao qual 
será desti nado; 

XXJ- ministrar treinamento na utilização e primeiro atendimento para técnicos da Gerênci a~ 
Informação e Apoio Tecnológico (G lAT) e do Departamento de Administração de Infraestrutura 
(DAI) do CONTRATANTE; 

XXJI- ministrar treinamento no software de gerenciamento fornecido para o servidor 
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CONTRATANTE designado como fiscal do contrato; 

XXIII- desmontar e remover os equipamentos ao fim da vigência contratual; 

XXN- fornecer todas as atualizações relativas aos softwares ofertados durante a vigência 
contratual; 

XXV- arcar com todos os materiais de consumo e insumos necessários ao perfeito funcionamento 
dos equipamentos, entre eles, papel tamanho A4, com gramatura de no mínimo 75g/m2, toner, 
revelador, cilindro, grampos, etc. Além desses materiais, devem ser fornecidos estabilizadores ou 
transformadores para cada equipamento instalado que opere a 11 Ov; 

XXVI- fornecer e manter em estoque no almoxarifado da sede do CONTRATANTE cartuchos de 
toner para cada modelo de máquina instalada. O quantitativo de cartuchos em estoque deve 
representar 20% do quantitativo total de cada modelo das máquinas instaladas. Esse percentual 
poderá ser ajustado conforme o consumo real e qualidade dos cartuchos fornecidos. O 
CONTRATANTE informará o quantitativo dos cartuchos necessários para completar o estoque e a 
CONTRATADA deverá enviá-los no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento 
da ordem de suprimento; . 

XXVII- quando não for possível o conserto no local de instalação, substituir, às suas expensas, as 
máquinas danificadas por outras em perfeito estado de funcionamento, de igual ou superior 
capacidade operacional, e com as mesmas exigências e especificações das máquinas instaladas 
inicialmente; 

XXVIII- recolher os suprimentos utilizados, bem como dos resíduos dos processos de 
manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma adequada, respeitada a 
legislação ambiental. 

§ 1° Demonstrada e fundamentada a incompatibilidade das instalações do CONTRATANTE pela 
CONTRATADA, o CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, as alterações ou ajustes 
necessários e autorizará a instalação dos equipamentos pela CONTRATADA, devendo esta emitir 
novo laudo técnico no qual declare que o ambiente de rede, instalação elétrica, espaço físico, 
condições ambientais, entre outros, estão compatíveis com o perfeito funcionamento dos 
equipamentos, que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da referida 
autorização. 

§ 2° A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá instalar as máquinas localmente, devendo 
todos os equipamentos funcionarem em rede. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I- pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada; 

ll- acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, 
inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

lU- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
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IV- publicar o extrato deste contrato no seu Diário Eletrônico; 

V- receber provisória e definitivamente o objeto nos termos deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PENALIDADES 

O cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nos 
8.666/1993 e 10.520/2002 e da Portaria TCE-PE n° 342/2010, publicada no DOE-PE em 
Q8/12/2010. 

§ 1° O Coordenador de Administração Geral representará ao Diretor Geral sempre que verificar 
indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 

§ 2° As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 
CONTRATADA às seguintes sanções: 

I - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1% do 
valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia 
decorrido, até o limite de 10% do valor de referência; 

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente 
ainda não cumprido; 

c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas na execução 
do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% a 1% do 
valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as fa lhas na execução do objeto contratual, 
entendendo-se corno recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se seguirem 
à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente 
ainda não cumprido; · 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais nos 
8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Códi.go de Defesa do Consumidor) ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do 
valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento. 

11 - impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciarnento do 
sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA que deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, fa lhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fra ude fiscal. 

§ 3° A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I -atraso injustificado na execução do contrato; 

I1 - inexecução total ou parcial do contrato. 
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§ 4° O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o 
atraso for superior a 5 (cinco) dias r 

§ 5° A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

§ W O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos p~lo 
CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 

§ 7° Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor Geral poderá adotar medida cautelar para 
suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada 
até o término do processo administrativo. 

§ 8° A competência para a aplicação das sanções é atribuída às seguintes autoridades: 

I - Presidente do TCE-PE: impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e 
descredenciamento do sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

II -Diretor Geral: multa. 

§ g> As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de 
interposição de recurso. 

§ 10. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/ 1993. 

§ 1° Os casos de . rescisão contratual serão fonnalmente motivados nos autos do processo 
administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° A rescisão deste contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII 
e XVIII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias corridos; 

11 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, nos 
casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/ 1993; 

III - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

§ 3° A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade máxima do CONTRATANTE. 

§ 4° A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou 
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Eletrônico do 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão 
(presencial) n° 34/2016, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e 
homologada pelo CONTRATANTE. 

§ 1 o A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital 
do Pregão (presencial) n° 34/2016 e a regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais 
pertinentes, INSS, FGTS e CNDT. 

§ 2o Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-s e
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTAGEM DOS PRAZOS . 
Nos termos do artigo 110 da Lei Federal n° 8.666/1993, na contagem dos prazos 

estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só 
se iniciam e vencem os praz9s referidos neste contrato em dia de expediente na sede do 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- COMUNICAÇÕES 

Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- P UBLICIDADE DOS ATO~ 

Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993, os 
extratos do presente contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Eletrônico do 
CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5° (quinto) dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura. 

Parágrafo único. Nos termos do artigo 63 da Lei Federal n° 8.666/1993, e de acordo com o Princípio 
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do 
contrato e do respectivo processo licitatório. -

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TERMO ADITIVO 

Qualquer medida que implique alteração dos direitos e das obrigações aqui pactuados 
só poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada 
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por termo aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as 
ocorrências futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- TOLERÂNCIAS 

Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse 
público, não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste 
contrato, as quais permanecerão íntegras 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- FORO 

Nos termos do artigo 55, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993, o foro competente para 
dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, Comarca do Recife, 
Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por 
si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 

TRIBUN 

Recife, 09 de janeiro de 2017. 

Presidente 
E CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

CONTRATANTE 

Çf ~ÚN!Je> &L ~UQU çcudfb 
Luiz tômo Glasner de Mrua Chagas 

Representante legal 
DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

CONTRATADA 
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ANEXO ÚNICO 

TERMO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

A empresa DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com sede localizada na 
na Av. Cruz Cabugá: n° 706, Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 50.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
o o0 41.057.324/0001-43, neste ato repre.sentado na forma de seus atos constitutivos, doravante 

I 

denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de informações 
sobre o ambiente computacional do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE, . 
aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações 
restritas de propriedade exclusiva do TCE/PE reveladas à EMPRESA RECEPTORA em função da 
prestação dos serv iços objeto do Contrato n° 002/2017. 

2. A expressão " informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro 
modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, 
projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, 
croquis,. fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, 
contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras 
de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos1 definições e 
informações mercadológicas, invenções e ideias, informações técnicas, financeiras ou comerciais. 

3 . A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, 
sem a anuência formal e expressa do TCEIPE, das informações restritas reveladas. · 

4 . A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem corno a não permitir que seus 
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma 
diversa da prevista no contrato de pr~stação de serviços ao TCE/PE, as informações restritas 
reveladas. 

5. A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas 
ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que 
estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à 
prestação de serviços ao TCEIPE, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza 
sigilosa das informações restritas reveladas. 

6. A EMPRESA RECEPTORA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, 
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos, cujos termos sejam suficientes a 
garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo. 

7. A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao TCEIPE qualquer violação 
das regras de sigilo estabelecidas neste Termo de que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por 
sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo. 

8. A EMPRESA RECEPTORA toma ciência por este Termo que qualquer INFORMAÇÃO 
RESTRITA entregue pelo TCE/PE a ela não poderá ser interpretada como concessão a qualque~ 
direito ou licença relativa à propriedade intelectual (marcas, patentes, copyrights e segredos 
profissionais) à EMPRESA RECEPTORA. 
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9. A EMPRESA RECEPTORA concorda que todos os resultados dos trabalhos prestados por ela ao 
TCE/PE, inclusive os decorrentes de especificações técnicas, desenhos, criações ou aspectos 
particulares dos serviços prestados, são reconhecidos, irrestritamente, como de exclusiva 
propriedade do TCE/PE, não podendo a EMPRESA RECEPTORA reivindicar qualquer direito 
inerente à propriedade intelectual. 

10 A EMPRESA RECEPTORA declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de 
segurança da informação definidos e/ou seguidos pelo TCE/PE. 

11. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem 
autorização expressa do TCE/PE, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado 
entre o TCE/PE e a EMPRESA RECEPTORA sem qualquer ônus para o TCE/PE. Nesse caso, a 
EMPRESA RECEPTORA estará sujeita, por ação ou omissão, além das multas definidas no Termo 
de Referência, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo TCE/PE, 
inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as 
quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

12. A EMPRESA RECEPTORA recolherá ao término do Contrato TC n° 002/201 7, para imediata 
devolução ao TCE/PE, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais 
envolvendo matéria sigilosa a ele relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que 
tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, seja de seus empregados, 
prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com 
a EMPRESA RECEPTORA, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação 
sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelo TCE/PE. 

13. A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo assumida por meio deste Termo terá a 
validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público . por qualquer outra 
pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida pelo TCE/PE. 

14. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 
de acesso às informações restritas do TCE/PE. 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes acima descritas, a EMPRESA 
RECEPTORA assina o presente termo. 

Recife, 09 de janeiro de 2017. 

l!:,utz Antômo Glasner de Ma1a Chagas 
Representante Legal 

CPF/MF sob o n° 622.782.664-20, Identidade n° 2.867.735 SDS/PE 

Rua da Aurora, 885, Boa Vista Recifc-PE, CEP 50.050-91 O, P/\BX: (81) 3 181.7600, fax: (81) 3181.7632, 
~ E-mail: cad_contratos@tcc.pc.gov.br - internet: www.tce.pe.gov. br ---- +\,_.__ 

~~ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2016
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 34/2016 

(REPUBLICADO POR TER SIDO ALTERADO O EDITAL)

O Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Pernambuco –  TCE-PE,  através  do  Pregoeiro
designado pela  Portaria TCE-PE nº 48/2016, torna público que se acha aberta a licitação na
modalidade Pregão (presencial) nº 34/2016, do tipo “menor preço”, no regime de empreitada
por preço unitário, objetivando a contratação do objeto indicado no item 01 deste Edital.

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos:

I- Especificações do Objeto;

II- Especificação detalhada dos equipamentos;

III- Funcionalidades mínimas do software de gerenciamento;

IV- Funcionalidades mínimas do software de bilhetagem;

V- Modelo de planilha detalhada de proposta de preços;

VI- Declaração de cumprimento das condições de habilitação;

VII- Declaração  de  cumprimento  das  condições  de  habilitação  para  Microempresas  e
Empresas de Pequeno Porte;

VIII-Minuta do Termo de Contrato;

IX- Termo de Sigilo das informações.

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Portaria TCE-PE nº 342/2010, de 7 de
dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em 8 de dezembro de
2010, pela Portaria TCE-PE nº 411/2011, de 25 de novembro de 2011, publicada no Diário
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em 01 de dezembro de 2012, e pela
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 29 de novembro de
2016, às 9 (nove) horas, na sala 402, da sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
Edif. Dom Helder Camara, Rua da Aurora, 885, Recife - PE, e será conduzida pelo Pregoeiro,
com auxílio da equipe de apoio.

As  propostas  de  preços,  eventualmente  encaminhadas  pelos  Correios  ou
transportadoras, só serão consideradas para efeito de participação na presente licitação,
quando recebidas pelo TCE-PE até a data e hora supra.

1. OBJETO

1.1. O  objeto  do  presente  pregão  consiste  na  locação  de  equipamentos  (máquinas  digitais
impressoras,  copiadoras  e  multifuncionais  laser,  sem  operador,  incluindo  manutenção
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técnica preventiva e corretiva no local de instalação dos equipamentos e fornecimento de
peças  e  material  de  consumo,  bem  como  software  de  gerenciamento  e  bilhetagem  de
impressão) e prestação de serviços de reprografia (impressão/cópia com fornecimento de
papel A4), conforme especificações constantes dos Anexos I (Especificações do Objeto) e II
(Especificações Detalhadas dos Equipamentos) deste Edital.

1.2. A locação dos equipamento recairá em equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de
produção,  em  regime  de  locação,  devidamente  instalados  com  todos  os  recursos
necessários, incluindo estabilizadores ou transformadores de voltagem, configurados e em
funcionamento.

1.3. A atualização periódica dos equipamentos fornecidos de modo a garantir a modernização
do parque de reprografia e o atendimento de demanda futura.

1.4. A substituição de equipamentos  ou peças  danificadas  por  equivalente,  obrigatoriamente
originais do fabricante do equipamento fornecido.

1.5. O  fornecimento  de  insumos,  consumíveis  e  suprimentos  (cartucho  de  toner,  cilindros,
reveladores,  fusores,  kits  de  manutenção,  grampos  etc.)  obrigatoriamente  originais  do
fabricante do equipamento fornecido.

1.6. O fornecimento  de  papel  no  tamanho  A4,  sem timbre,  com  gramatura  de  no  mínimo
75g/m2.

1.7. O serviço “in loco” de suporte técnico e treinamento inicial para equipe do suporte técnico
do CONTRATANTE para utilização dos equipamentos, bem como o serviço “in loco” de
manutenção preventiva e corretiva, durante o horário de expediente do CONTRATANTE.

1.8. O fornecimento e atualização gratuitos de solução de gestão do ambiente de impressão,
para  gerenciamento  e  monitoramento  dos  equipamentos  instalados  em  rede,  com
informações sobre níveis de abastecimento de papel e tonner, necessidade de manutenção e
contabilização das impressões de cada equipamento.

1.9. O escopo dos serviços compreende:

Lote único (preços máximos aceitáveis na licitação):

ITEM DESCRIÇÃO
ESTIMATIVA ANUAL

DE
IMPRESSÕES/CÓPIAS

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTO

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

1
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 238679-8

120.000 0,09 900,00 10.800,00

2
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 346915-8

1.080.000 0,09 8.100,00 97.200,00

3
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
papel A3, sem operador – E-fisco 345081-3

300.000 0,16 4.000,00 48.000,00

4
Serviço de fotocópia - colorida em papel A4, sem
operador – E-fisco 220018-0

24.000 0,64 1.280,00 15.360,00

5
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional colorida) – E-fisco 238679-8

36.000 0,38 1.140,00 13.680,00

6

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática,  com  manutenção  preventiva  e
corretiva, com fornecimento de papel, insumos e
pecas de reposição (mínimo de 55 copias/min, até
270.000 p/mês) – E-fisco 432654-7

9 489,00 4.401,00 52.812,00

7 Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo máquina  copiadora,  scanner,  impressora

45 240,00 10.800,00 129.600,00
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digital monocromática, velocidade mínima de 30
cópias/min,  com  alimentador  automático  de
originais,  capacidade  de  alcear  eletrônico  e
classificar,  incluindo  fornecimento  de  papel  e
insumos, com manutenção preventiva e corretiva
(tecnologia  laser,  até  50.000  p/mês)  –  E-fisco
306397-6

8

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática, com suporte para papel tamanho
A3 a A6, com manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento de papel,  insumos e pecas de
reposição – E-fisco 432655-5

2 1.406,00 2.812,00 33.744,00

9

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do tipo copiadora laser multifuncional em cores,
com  manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432656-3

1 733.33 733.33 8.799,96

10

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  impressora  laser  monocromática,  com
manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432653-9

14 171,00 2.394,00 28.728,00

VALOR TOTAL ANUAL 438.723,96

2. ENVELOPES

I- Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão
recebidos  no  endereço  mencionado  no  preâmbulo  deste  edital,  em  sessão  pública  de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem
para participar do certame. 

II- As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 34/2016
Locação de equipamentos e prestação de serviços de reprografia

[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 34/2016
Locação de equipamentos e prestação de serviços de reprografia

 [Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação

 orçamentária:

ATIVIDADE: 01.122.0991.4411.0000

ELEMENTOS: 3.3.90.39 
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4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e
compatível com o objeto a ser contratado.

4.2. Não poderão concorrer neste Pregão:

a)  Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco; 

b) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

c)  Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Estado de Pernambuco;

d)  Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei 8.666/1993;

e) Pessoas físicas e entidades que, em função de sua natureza jurídica, não podem executar o
objeto da presente licitação.

4.3. Como condição prévia à participação no certame, o Pregoeiro verificará o eventual des-
cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação em licitação ou a contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco (http://efisco.sefaz.pe.-
gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade);

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

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeri-
do.php);

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (http://portal.tcu.gov.-
br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/licitantes-inidoneas.htm).

4.4. Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega
menor,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  nos  termos  do  inciso  XXXIII  do  Art.  7º  da
Constituição Federal de 1988.

5.  CREDENCIAMENTO  e  APRESENTAÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  DE  PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal do licitante, registro comercial, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, acompanhado da última alteração contratual, podendo ser
substituído por consolidação contratual, devidamente registrado na Junta Comercial;

b)Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com
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firma  reconhecida  do  qual  constem  poderes  para  a  prática  de  todos  os  atos  de
representação necessários à participação no certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes do mandante
para a outorga.

5.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.

5.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.

5.4 As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum dos
documentos referidos no subitem 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada
como única oferta a constante na Proposta de Preços (Envelope 1).

5.5 Junto  com  o  credenciamento,  o  licitante  deverá  apresentar  declaração  de  pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido
nos anexos VI e VII deste Edital.

5.6 A declaração referida no subitem 5.5 supra deverá ser apresentada fora dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação.

5.7 O licitante credenciado na forma do subitem 5.1 poderá elaborar a referida declaração na
própria sessão.

6. COMPROVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

6.1. A condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), deverá ser com-
provada mediante:

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedi-
mentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter re-
ceita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/2006;

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respecti-
vo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ;

d) Cópia do contrato social e suas alterações;
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e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedi-
mentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.

6.2. Os documentos relacionados no subitem 6.1 poderão ser substituídos pela certidão expedi-
da pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do Departamento
de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena empresa, vincu-
lada à Presidência da República.

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e rubrica-
das, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante
legal do licitante.

7.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações:

a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone, fax e e-mail;

b) Número do Processo Licitatório e do Pregão;

c) Preço unitário e total por item, expresso em algarismo hindu-arábico e por extenso. Em casos
de divergência entre o preço total do item e o valor aritmético do produto entre o preço unitário
do item e a quantidade, prevalecerá o valor ofertado como preço unitário e ajustado o valor do
preço total do item. Havendo divergência entre o valor em algarismo e o valor por extenso, será
considerado o valor por extenso;

d) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos enve-
lopes.

7.3. No valor a que se refere a alínea “c” do subitem 7.2 supra, deverão já estar considerados e
inclusos os impostos, taxas e as demais despesas decorrentes e necessárias à execução do contra-
to.

7.4. Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na pro-
posta de preços que não impeçam a caracterização da oferta apresentada pelo licitante e
sua adequação ao objeto desta licitação, não ensejarão a desclassificação. 

7.5. Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se
a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato.

8. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1. Os  documentos  exigidos  nos  subitens  a  seguir  poderão  ser  apresentados  em  cópias
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa
oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pelo
Pregoeiro por ocasião da sessão pública de recebimento dos envelopes.

8.2. Os  documentos  emitidos  via  internet  por  órgãos  ou  entidades  públicas  e  suas  cópias
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou
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deficiência nas informações constantes no documento apresentado, poderão ser obtidos via
internet durante a sessão.

8.3. Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; em caso de sociedade empresária, ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da última alteração con-
tratual  ou consolidação contratual,  devidamente registrados na Junta Comercial,  e no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus adminis-
tradores;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal  (inclusive Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União, unificada ou não), Estadual e Municipal;

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito
– CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regulari-
dade do FGTS – CRF);

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente,
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em
atendimento à Lei Federal nº 12.440/2011;

e) Certidão negativa de falência expedida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias
anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento;

f) Atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove ter a
empresa licitante aptidão para desempenho de prestação de serviços compatíveis em ca-
racterísticas e qualidade com o objeto da licitação.

8.4. A exigência de apresentação de quaisquer documentos elencados nas alíneas “b”, “c”, “d”,

e “e” do subitem 8.3 pode ser suprida pela apresentação do Certificado de Registro de For-
necedores, emitido pelo DECAF (Departamento de Cadastro de Fornecedores) da Diretoria
de Contratos e Licitações, pertencente à Secretaria de Administração do Estado de Pernam-
buco, desde que nele conste o documento em substituição no prazo de validade.

8.5. Os documentos referenciados na alínea “a” do subitem 8.3, não precisarão constar do en-
velope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.6. Todos os documentos exigidos no subitem 8.3 e o documento de substituição previsto no
subitem 8.4 deverão constar no envelope de habilitação.

8.7. As microempresas, empresas de pequeno porte e o empresário individual de responsabilida-
de limitada, eventualmente participantes da licitação, deverão apresentar toda a documenta-
ção exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.  A ausência  da  apresentação  documentação  de  regularidade  fiscal
acarretará em sua restrição, e tal irregularidade poderá ser verificada, pelo pregoeiro,
na sessão por meio de consultas a sites oficiais.

8.7.1.  Havendo  alguma restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  de  um desses
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licitantes a que se refere o  subitem 8.7 supra, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  da  constatação  pelo  pregoeiro  da
irregularidade, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, quando
requerido  pelo licitante,  mediante apresentação  de  justificativa,  para  a  regularização  da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.7.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para aceitabilidade final da proposta de preço,
negociação e exame da habilitação.

9. PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

9.1. No  horário  e  local  indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  será  aberta  a  sessão  de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame.

9.2. Finalizado o credenciamento não será mais admitido nenhum licitante ao certame;

9.3. Após  o  credenciamento,  os  licitantes  entregarão  ao  Pregoeiro  a  declaração  de  pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, comprovação de preenchimento dos requisitos para os
benefícios  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  se for  o  caso;  e,  em envelopes  separados,  a
Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02).

9.4. O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a
respeito. 

9.4.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

c) Que apresentem preço manifestamente inexequível, assim considerada a proposta que não
atender ao disposto no artigo 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

9.5.  No tocante  aos  preços,  as  propostas  serão  verificadas  quanto à exatidão  das  operações
aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.

9.6. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado  o critério de menor preço,
global.

9.7. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
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seguintes critérios:

I- Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquele;

II- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).
No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,
independentemente do número de licitantes;

III- No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da
sequência de lances, com a participação de todas as licitantes.

9.8. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor.

9.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
pelo valor global.

9.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinem da formulação de lances. O Pregoeiro fará, então, a classificação das propostas dos
licitantes que efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores.

9.11. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro verificará a existência de direito de preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/2006, adotando-se os seguintes procedimentos:

9.11.1. Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as
microempresas e empresas de pequeno porte.

9.11.2.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
ao menor preço. 

9.11.3. Verificado  o  empate  na  forma  do  subitem  9.11.2,  a  microempresa  ou  empresa  de
pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até
então de menor valor, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

9.11.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.

9.11.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do  subitem  9.11.3 deste  edital,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem na hipótese do subitem 9.11.2 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.

9.11.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.11.2 deste edital, será
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.

9.11.7. Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nos
subitens 9.11.1 e 9.11.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
de menor preço.

9.12.  A aceitabilidade final  será aferida a  partir  dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas. Será desclassificada a proposta cuja inexequibilidade for manifesta,
na forma do artigo 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ou que apresentar preço global superior ao preço
máximo admitida para a contratação, constantes do subitem 1.9 deste Edital.

9.13. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas á redução do
preço.

9.14.  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope  contendo  os
documentos de habilitação de seu autor.

9.15. A verificação da habilitação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo  impossibilidade
devidamente justificada.

9.16. A Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletrônicos  de  informações,  no  momento  da  verificação  da  habilitação.  Ocorrendo  essa
indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos  alcançados  pela  verificação,  o
licitante será inabilitado.

9.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante
será habilitado e declarado vencedor do certame.

9.18. Se a  oferta não for  aceitável,  ou ainda,  desatender às  exigências para a habilitação,  o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma oferta  aceitável  cujo autor  atenda  aos  requisitos  de
habilitação, caso em que será declarado vencedor da licitação.

9.19.  Declarado  o  vencedor,  o  licitante  que  quiser  recorrer  deverá  manifestar  imediata  e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se,  então, o prazo de 3 (três) dias consecutivos para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

9.20.  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.21. Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou  encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

9.22. Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
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competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

9.23. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

9.24. Durante os trabalhos de julgamento das propostas ou da habilitação, o Pregoeiro
poderá suspender a reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam
ser sanadas de imediato.

9.25. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade
real, será permitida a inclusão de documentos necessários para apurar fatos existentes à
época da licitação,  concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes,
porém não documentados nos autos.

10. RECEBIMENTO, PRAZOS DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO  DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS

10.1. Recebimento dos equipamentos

Os equipamentos, os insumos e suprimentos de informática tais como cartucho de toner,
cilindros, reveladores e fusores serão recebidos até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de
assinatura do contrato. 

a) provisoriamente, pela Gerência de Informação  e apoio tecnológico (GIATI), para efeito
de posterior verificação da conformidade da prestação de serviços com as especificações;

b) definitivamente,  pelo  Departamento  de  Administração  e  Infraestrutura  (DAI), após
verificação e comprovação da Gerência de Informação e Apoio Tecnológico (GIAT).

10.2. Recebimento e execução do serviço

A cada mês, os serviços objeto desta licitação serão recebidos:

a) Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante
Boletim de Acompanhamento de Serviço, que será emitido mensalmente pelo DAI, assinado
pelas partes até o quinto dia do mês subsequente;

b) Definitivamente  pelo  Departamento  de  Administração  e  Infraestrutura  (DAI),  mediante
termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, decorrente de vistoria
que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, emitido em até 05 (cinco) dias
úteis a partir do último recebimento provisório;

c) As resmas de papel A4 e os demais insumos serão recebidos no almoxarifado do edifício
Sede do TCE/PE, localizada na Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife, PE – CEP 50.050-91,
de segunda a sexta-feira, entre 8 às 12 horas ou em outro horário previamente combinado,
através do telefone (81) 3181-7615.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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11.1. Para agilizar o pagamento, solicita-se que todos os licitantes realizem cadastramento
junto a SAD (Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco), no sistema
“E-fisco”. O Cadastro no sistema “E-fisco” não terá efeito sobre a habilitação ou a
proposta de preços.

11.2. A não  realização  do  cadastramento,  a  que  se  refere  o  subitem  anterior,  ou  sua
atualização,  no  prazo  de  até  5  (cinco)  dias  úteis  contados  da  homologação  do
certame,  será  considerado  como  desistência  da  proposta,  sujeitando  o  licitante
vencedor às sanções decorrentes deste comportamento.

11.3. O pagamento será realizado com observância aos termos do Acordo de Níveis de Serviços
estabelecidos no item 7 do Anexo I deste Edital.

11.4. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da
Nota Fiscal eletrônica, recebimento definitivo do objeto, comprovada a manutenção das
exigências da habilitação e atesto da Divisão de Administração dos Imóveis (DIMO) do
TCE-PE da conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva Nota Fiscal
eletrônica.

11.5. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários.
Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento
da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

11.6. As  normas  relativas  ao  processamento  da  despesa  pública  exigem que a  liquidação  e
pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA.

11.7. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.

11.8. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos
como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

11.9. O pagamento será feito por meio de ordem bancária emitida pelo Sistema Corporativo “E-
fisco”, mantido pelo Estado de Pernambuco, exclusivamente para crédito direto em conta-
corrente informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de
cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta-corrente mantida
em instituição bancária diferente da Caixa Econômica Federal, detentora da Conta Única
do Estado de Pernambuco,  esse banco  descontará  do valor  pago,  como receita  sua,  a
importância de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) a título de tarifa de transferência
de fundos (DOC ou TED, conforme o caso),  de acordo com o contrato firmado entre
aquela instituição bancária e o Estado de Pernambuco. 

12. FISCALIZAÇÃO 

O contrato será fiscalizado por responsável designado pelo TCE/PE que anotará no sistema de
Gestão de Contratos os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências to-
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madas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da CONTRATADA em saná-las no
prazo de até 48 (quarenta e oito horas). 

13. PENALIDADES

13.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do
contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrati-
vas, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e Portaria TCE-PE nº
342/2010, de 7 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado de Per-
nambuco, em 8 de dezembro de 2010.

13.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/02, a licitante ficará impedida de licitar e
contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor esti-
mado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Comportar-se de modo inidôneo;

d) Não manter a proposta;

e) Deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  certame  e  quando  esta  conduta
caracterizar fraude à licitação pública;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fazer declaração falsa. 

13.3. O Coordenador de Administração Geral representará ao Diretor-Geral sempre que verifi-
car indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo.

13.4. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CON-
TRATADA às seguintes sanções:

I - Multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1%
do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por
dia decorrido, até o limite de 10% do valor de referência. 

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimen-
to do prazo estipulado: 1% a 10% valor do global contratado, ou do valor contratual re-
manescente ainda não cumprido.

c) pela demora em refazer o objeto contratual rejeitado ou corrigir falhas da execução do objeto
contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% a 1% do valor
global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia
decorrido.
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d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, enten-
dendo-se como recusa prestação do serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem
à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual rema-
nescente ainda não cumprido;

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais
nos 8.666/93, 10.520/2002 e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do con-
trato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento.

II -  Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do
sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA que
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o re-
tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exe-
cução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

13.5. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de:

I - atraso injustificado na execução do contrato;

II - inexecução total ou parcial do contrato.

13.6. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será
aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias.

13.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

13.8. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos  subsequentes devidos
pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente.

13.9. Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor-Geral poderá adotar medida cautelar para
suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser
aplicada até o término do processo administrativo.

13.10. A competência para a aplicação das sanções é atribuída às seguintes autoridades:

I - Presidente do TCE-PE: impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e
descredenciamento do sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

II - Diretor-Geral: multa.

13.11. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilida-
de e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa
prévia e de interposição de recurso.

13.12. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do in-
teresse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.

14
H:\2016\Editais\PL54_PG34_Contratacao.locacao.maquinas.reprograficas_corrigido.doc

Documento assinado digitalmente, conforme MP n° 2200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não com-
prometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.2. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão. Poderão ser utilizados fax [(81) 3181-7611], e-mail (coli@tce.pe.gov.br) ou en-
trega na Sede do TCE-PE. As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizadas ex-
clusivamente na página deste Tribunal na internet (www.tce.pe.gov.br no link \Trans-
parência\Licitações\Anexos  a  Editais  e  Respostas  a  Esclarecimentos  e  Impugna-
ções).

14.3. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 2
(dois) dias úteis.

14.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.

14.5. Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua pro-
posta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados
da data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades
legalmente prevista, bem como na sua desclassificação.

14.6. A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória na
imprensa oficial serão divulgados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Es-
tado de Pernambuco.

14.7. Os demais atos pertinentes a esta licitação serão publicados na página deste Tribunal na
internet  (www.tce.pe.gov.br no  link\Transparência\Licitações\Anexos  a  Editais  e
Respostas a Esclarecimentos e Impugnações) e facultativamente no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

14.8. Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os documentos
de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na sala da Comis-
são de Licitação, localizada no térreo do edifício-sede deste Tribunal, situado na Rua da
Aurora 885, Bairro da Boa Vista, Cidade do Recife, pelo prazo de 30 dias, findo o qual
serão destruídos.

14.9. Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o contra-
to, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação
regular, o Tribunal de Contas poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verifi-
cando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.
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14.10. O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de
contratação.

14.11. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou su-
pressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, arti-
go 65 da Lei nº 8.666/1993.

14.12. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço:
www.tce.pe.gov.br no link \Transparência\Licitações\Em Andamento, e ainda, poderá
ser consultado e/ou retirado na sala da Comissão de Licitação, que prestará todos os es-
clarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para aten-
dimento nos dias úteis, das 8h às 12h, no edifício-sede do Tribunal de Contas, localizado
na Rua da Aurora, nº 885, 4º andar, Sala 404, Bairro da Boa Vista, nesta Cidade ou pelo
telefone (81) 3181-7694 e fax (81) 3181-7611 e e-mail coli@tce.pe.gov.br. As respostas
aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas exclusivamente no endereço eletrônico
do TCE-PE mencionado no subitem 14.7.

14.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera admi-
nistrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Pernambuco.

Recife, 17 de novembro de 2016. 

José Vieira de Santana
Pregoeiro
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. O  objeto  do  presente  pregão  consiste  na  locação  de  equipamentos  (máquinas  digitais
impressoras,  copiadoras  e  multifuncionais  laser,  sem  operador,  incluindo  manutenção
técnica preventiva e corretiva no local de instalação dos equipamentos e fornecimento de
peças  e  material  de  consumo,  bem  como  software  de  gerenciamento  e  bilhetagem  de
impressão) e prestação de serviços de reprografia (impressão/cópia com fornecimento de
papel A4), conforme especificações constantes do Anexo I (Especificações do Objeto) deste
Edital.

1.2. A locação dos equipamento recairá em equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de
produção,  em  regime  de  locação,  devidamente  instalados  com  todos  os  recursos
necessários, incluindo estabilizadores ou transformadores de voltagem, configurados e em
funcionamento.

1.3. A atualização periódica dos equipamentos fornecidos de modo a garantir a modernização
do parque de reprografia e o atendimento de demanda futura.

1.4. A substituição de equipamentos  ou peças  danificadas  por  equivalente,  obrigatoriamente
originais do fabricante do equipamento fornecido.

1.5. O  fornecimento  de  insumos,  consumíveis  e  suprimentos  (cartucho  de  toner,  cilindros,
reveladores,  fusores,  grampos,  kits  de  manutenção  etc.)  obrigatoriamente  originais  do
fabricante do equipamento fornecido.

1.6. O fornecimento  de  papel  no  tamanho  A4,  sem timbre,  com  gramatura  de  no  mínimo
75g/m2.

1.7. O serviço “in loco” de suporte técnico e treinamento inicial para equipe do suporte técnico
do CONTRATANTE para utilização dos equipamentos, bem como o serviço “in loco” de
manutenção preventiva e corretiva, durante o horário de expediente do CONTRATANTE.

1.8. O fornecimento e atualização gratuitos de solução de gestão do ambiente de impressão,
para  gerenciamento  e  monitoramento  dos  equipamentos  instalados  em  rede,  com
informações sobre níveis de abastecimento de papel e toner, necessidade de manutenção e
contabilização das impressões de cada equipamento.

1.9. O escopo dos serviços compreende:

Lote único (preços máximos aceitáveis):

ITEM DESCRIÇÃO
ESTIMATIVA ANUAL

DE
IMPRESSÕES/CÓPIAS

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTO

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

1
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 238679-8

120.000 0,09 900,00 10.800,00

2
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional colorida) – E-fisco 346915-8

1.080.000 0,09 8.100,00 97.200,00
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3
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
papel A3, sem operador – E-fisco 345081-3

300.000 0,16 4.000,00 48.000,00

4
Serviço de fotocópia - colorida em papel A4, sem
operador – E-fisco 220018-0

24.000 0,64 1.280,00 15.360,00

5
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 238679-8

36.000 0,38 1.140,00 13.680,00

6

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática,  com  manutenção  preventiva  e
corretiva, com fornecimento de papel, insumos e
pecas de reposição (mínimo de 55 copias/min, até
270.000 p/mês) – E-fisco 432654-7

9 489,00 4.401,00 52.812,00

7

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo máquina  copiadora,  scanner,  impressora
digital monocromática, velocidade mínima de 30
cópias/min,  com  alimentador  automático  de
originais,  capacidade  de  alcear  eletrônico  e
classificar,  incluindo  fornecimento  de  papel  e
insumos, com manutenção preventiva e corretiva
(tecnologia  laser,  até  50.000  p/mês)  –  E-fisco
306397-6

45 240,00 10.800,00 129.600,00

8

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática, com suporte para papel tamanho
A3 a A6, com manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento de papel,  insumos e pecas de
reposição – E-fisco 432655-5

2 1.406,00 2.812,00 33.744,00

9

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do tipo copiadora laser multifuncional em cores,
com  manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432656-3

1 733.33 733.33 8.799,96

10

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  impressora  laser  monocromática,  com
manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432653-9

14 171,00 2.394,00 28.728,00

VALOR TOTAL ANUAL 438.723,96

O  objeto  deste  termo  de  referência  é  a  contratação  de  prestação  de  serviços  de
reprografia, com fornecimento de máquinas digitais impressoras, copiadoras e multifuncionais,
sem operador, incluindo manutenção técnica preventiva e corretiva no local de instalação dos
equipamentos,  e  fornecimento  de  peças  e  material  de  consumo,  bem  como  software  de
gerenciamento  e  bilhetagem  de  impressão,  conforme  características  mínimas,  quantidades,
localizações e especificações descritas neste termo de referência. A contratação inclui:

a) O fornecimento  dos  equipamentos  novos,  de  primeiro  uso  e  em linha  de  produção,
devidamente instalados com todos os recursos necessários, incluindo estabilizadores ou
transformadores de voltagem, configurados e em funcionamento.

b) A atualização periódica dos equipamentos fornecidos de modo a garantir a modernização
do parque de reprografia e o atendimento de demanda futura.

c) A substituição de equipamentos ou peças danificadas por equivalente, obrigatoriamente
originais do fabricante do equipamento fornecido.

d) O fornecimento de insumos, consumíveis e suprimentos: cartucho de toner,  cilindros,
reveladores,  fusores,  grampos  e  kits  de  manutenção  obrigatoriamente  originais  do
fabricante do equipamento fornecido.

e) O fornecimento de papel no tamanho A4, sem timbre, com gramatura de no mínimo
75g/m2.

f) O serviço “in loco” de suporte técnico e treinamento inicial para utilização à equipe do
suporte  técnico do CONTRATANTE, bem como o serviço “in  loco” de  manutenção
preventiva e corretiva, durante o horário de expediente do CONTRATANTE.
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g) O fornecimento e atualização gratuitos de solução de gestão do ambiente de impressão,
para  gerenciamento  e  monitoramento  dos  equipamentos  instalados  em  rede,  com
informações sobre níveis de abastecimento de papel e toner, necessidade de manutenção
e contabilização das impressões de cada equipamento.

2.2. Locais da execução dos serviços

Os equipamentos  serão  entregues  e  instalados  no  prazo  máximo de  30  (trinta)  dias,
contados  a  partir  da  assinatura  do  contrato,  nos  dois  prédios  da  Sede  do  TCE/PE,  mesmo
endereço, e nas suas 6 (seis) inspetorias regionais, sendo uma multifuncional monocromática
A4 de pequena porte (ref. à locação E-fisco: 306397-6) para cada inspetoria, conforme a tabela
de endereços abaixo, sem qualquer ônus adicional referente a serviços e acessórios, tais como:
transporte do equipamento e fornecimento estabilizadores ou transformadores de voltagem.

LOCALIZAÇÕES ENDEREÇO

Sede
Rua da Aurora, 885 Boa Vista, Recife-PE CEP: 50.050.000 
Fone: (081) 3181-7600

Inspetoria de Bezerros
Av. Otávio Pessoa Souto Maior, s/n, Centro, Bezerros – PE, CEP: 55.660-000, 
Fone: (081) 3728-6600

Inspetoria de Surubim
Rua Antônio de Medeiros Sobrinho, s/n, Centro, Surubim – PE, CEP: 55.750-000, 
Fone: (081) 3624-1900

Inspetoria de Garanhuns
Rua Amaury de Medeiros, nº 195 - Heliópolis – Garanhuns – PE, CEP: 55.290-000, 
Fone: (087)3761-8162

Inspetoria de Arcoverde
Rua João Isidoro da Silva, nº 20, Sucupira, Arcoverde-PE, CEP: 56.509-050, 
Fone: (087) 3821-8255

Inspetoria de Palmares
BR 101 Sul Km 187 – Quadra 60 – Santa Rosa - Palmares – PE, CEP: 55.540-000, 
Fone: (081) 3661-8122

Inspetoria de Petrolina
Av.  Fernando  Goes,  nº  875,  Centro,  Petrolina  –  PE,  CEP:  56.304-020,  
Fone: (087) 3866-6262

3. COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Em virtude da natureza do objeto e da modalidade da licitação, foi estabelecido que o preço será
composto  por  um  valor  mensal  fixo,  correspondente  à  locação  dos  equipamentos,  com
manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças e insumos, exceto papel e por um
valor mensal estimado relativo à prestação do serviço de reprografia em virtude do quantitativo
mensal  de  impressões/cópias.  O  CONTRATANTE  fornecerá  papel  no  tamanho  A3.  O
fornecimento pela CONTRATADA de papel A4 deverá estar incluso no valor a ser faturado pelo
total mensal de impressões/cópias, com valor diferenciado por tipo de impressão/cópia:

a) Papel A4 em P&B (e-fisco 238679-8), 

b) Papel A4 em P&B gerada em multifuncional colorida (e-fisco 346915-8), 

c) Papel A4 em cores (e-fisco 220018-0) e

d) Papel A4 em P&B (e-fisco 345081-3) gerada em multifuncional A3.
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4. VIGÊNCIA DO CONTRATO

Com fundamento no art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93, a vigência do contrato terá início com sua
assinatura, tendo como termo final o prazo de 48 (quarenta e oito) meses contados da emissão da
ordem de  serviço  a  ser  emitida  após  a  instalação  de  todos  os  equipamentos,  inclusive  nas
inspetorias. 

5. FISCALIZAÇÃO

O contrato será fiscalizado por responsável designado pelo TCE/PE, que anotará no sistema de
Gestão  de  Contratos  do  TCE/PE  os  acontecimentos  considerados  relevantes,  bem como as
providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da CONTRATADA
em saná-las no prazo de até 48 horas.

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Obrigações da CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I- Fornecer o objeto do contrato de acordo com o respectivo Termo de Referência;

II- Fornecer  equipamentos  de  primeiro  uso,  atendendo  as  exigências  deste  Termo  de
Referência que serão atestadas quando da sua instalação, sem custos adicionais para o
CONTRATANTE;

III- Instalar  e  realizar  a  configuração  inicial  dos  equipamentos  no  prazo  máximo  de  30
(trinta) dias após a assinatura do contrato todos os equipamentos, devendo emitir neste
momento laudo técnico sobre a compatibilidade do equipamento com o ambiente de rede
(servidores, sistema operacional etc), a instalação elétrica, o espaço físico, refrigeração e
condições ambientais de cada local ao qual será destinado;

IV- Demonstrada  e  fundamentada  a  incompatibilidade  pela  CONTRATADA,  o
CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, as alterações ou ajustes necessários e
autorizará a instalação dos equipamentos pela CONTRATADA, devendo esta emitir novo
laudo técnico no qual declare que o ambiente de rede, instalação elétrica, espaço físico,
condições ambientais, entre outros, estão compatíveis com o perfeito funcionamento dos
equipamentos, que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da referida
autorização;

V- A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá instalar as máquinas localmente. Todos
os equipamentos deverão funcionar em rede;

VI- Ministrar treinamento na utilização e primeiro atendimento para técnicos da GIAT e do
DAI;

VII- Ministrar  treinamento  no  software  de  gerenciamento  a  ser  fornecido  pela
CONTRATADA  para  o  servidor  do  CONTRATANTE  designado  como  Fiscal  do
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Contrato;

VIII- Desmontar e remover os equipamentos ao fim da vigência contratual;

IX- Fornecer,  mediante  solicitação  escrita,  todas  as  informações  julgadas  relevantes  pelo
CONTRATANTE;

X- Cumprir  rigorosamente  os  prazos  estabelecidos  conforme  especificados  no  contrato,
sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e na Lei Federal nº 8.666/93;

XI- Manter,  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação direta;

XII- Responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência
aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais  não  transfere  ao  CONTRATANTE  a
responsabilidade  por  seu  pagamento.  O  CONTRATANTE poderá,  a  qualquer  tempo,
exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento
dos créditos da CONTRATADA;

XIII- Aceitar,  nas  mesmas  condições  estabelecidas  neste  instrumento,  os  acréscimos  e
supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;

XIV- Comunicar  por escrito  quando forem verificadas situações inadequadas à  entrega dos
produtos e  fornecer informações sobre correções ou a própria correção sempre que o
problema for solucionado;

XV- Fornecer todas as atualizações relativas aos softwares ofertados durante a vigência da
garantia;

XVI- Após início  do contrato,  se verificadas  irregularidades  posteriores,  a  CONTRATADA
deverá  promover  a  regularização  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  a  contar  da
notificação, sob pena de suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

XVII- Correrão  às  expensas  da  CONTRATADA todos  os  materiais  de  consumo e  insumos
necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, entre eles, papel tamanho A4,
com gramatura  de  no  mínimo  75g/m2,  toner,  revelador,  cilindro,  grampos  etc.  Além
desses  materiais,  devem ser  fornecidos  estabilizadores  ou  transformadores  para  cada
equipamento instalado que opere a 110V;

XVIII-A CONTRATADA deverá fornecer e manter em estoque no almoxarifado da Sede do
CONTRATANTE  cartuchos  de  toner  para  cada  modelo  de  máquina  instalada.  O
quantitativo de cartuchos em estoque deve representar 20% do quantitativo total de cada
modelo  das  máquinas  instaladas.  Esse  percentual  poderá  ser  ajustado  conforme  o
consumo real  e  qualidade dos cartuchos fornecidos.  O CONTRATANTE informará o
quantitativo  de  cartuchos  necessários  para  completar  o  estoque  e  a  CONTRATADA
deverá enviá-los no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis;
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XIX- Quando não for possível o conserto no local de instalação, a CONTRATADA deverá, às
suas  expensas,  substituir  as  máquinas  danificadas  por  outras  em  perfeito  estado  de
funcionamento,  de  igual  ou  superior  capacidade  operacional,  e  com  as  mesmas
exigências e especificações das máquinas instaladas inicialmente;

XX- A  CONTRATADA  ficará  responsável  pelo  devido  recolhimento  dos  suprimentos
utilizados,  bem  como  dos  resíduos  dos  processos  de  manutenção  e  limpeza  dos
equipamentos,  que  deverão  ser  tratados  de  forma  adequada,  respeitada  a  legislação
ambiental;

XXI- Correrão às expensas da CONTRATADA impostos, fretes, taxas, seguros e despesas de
quaisquer natureza necessárias ao perfeito funcionamento máquinas;

XXII- A CONTRATADA arcará  com  todas  as  despesas  de  instrução  e  treinamentos  dos
operadores e usuários das máquinas, devendo realizá-los nos locais onde estão instaladas;

XXIII-Realizar a leitura mensal  do medidor das máquinas até o 5º (quinto) dia útil  do mês
subsequente,  que  deverá  ser  assinado  por  servidor  lotado  no  local  da  instalação  da
máquina. A mesma deve ser apresentada ao CONTRATANTE, que realizará o atesto;

XXIV-Obedecer,  rigorosamente,  a  todas  as  normas  e  procedimentos  de  segurança
implementados no ambiente de TI (Tecnologia da Informação) do CONTRATANTE;

XXV- Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o CONTRATANTE, de acordo com o
TERMO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES (Anexo I);

XXVI- Comunicar as ocorrências que influenciem no gerenciamento dos privilégios de acesso a
sistemas,  informações  e  recursos  do  CONTRATANTE,  na  eventualidade  de  tais
privilégios necessitarem ser revistos, modificados ou revogados, quando da transferência,
remanejamento, promoção ou demissão dos profissionais sob sua responsabilidade.

6.2. Obrigações do CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I- Receber provisória e definitivamente o objeto nos termos do contrato;

II- Emitir atestado de recebimento na Nota Fiscal;

III- Pagar  em  até  30  (trinta)  dias  após  a  emissão  da  Nota  Fiscal  a  fatura  decorrente  da
obrigação contratual avençada;

IV- Acompanhar  e  fiscalizar  a  fiel  execução  do  contrato  e  aplicar  as  medidas  corretivas
necessárias,  inclusive  as  penalidades  contratual  e  legalmente previstas,  comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

V- Publicar o extrato deste Contrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.
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7. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

7.1. A CONTRATADA deverá  garantir  o  cumprimento  permanente  de  todos  os  requisitos
técnicos e funcionais, bem como os níveis de serviço definidos no Edital que deu origem à
contratação, durante toda a vigência do contrato.

7.2. O presente Acordo de Níveis de Serviços passará a vigorar a partir do mês subsequente ao
do início de execução dos serviços.

7.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de modo que os chamados sejam atendidos
em até  24  (vinte  e  quatro)  horas  corridas,  exceto  nos  finais  de  semana  e  feriados,  e
solucionados  em  até  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  do  atendimento.  O  chamado  será
considerado solucionado quando a CONTRATADA fornecer uma solução definitiva para o
atendimento ou uma solução de  contorno que  restabeleça  o funcionamento  normal  do
serviço dentro do prazo.

7.4. O índice de chamados atendidos e solucionados nos respectivos prazos, conforme acima
delineado, será calculado em percentual, de acordo com a seguinte fórmula: 

I = (A / M) * 100

Onde:

I =   índice de chamados atendidos e solucionados;

A =   total de chamados atendidos e solucionados no prazo, no mês de faturamento;

M =   total de chamados atendidos, no mês de faturamento.

7.5. Ficam também estabelecidos limites de tolerância para os índices de chamados dentro do
prazo predefinido que, ao serem desrespeitados determinarão glosas específicas nos custos
dos serviços contratados, conforme especificados a seguir:

Índice de chamados atendidos no prazo Percentual de glosa aplicado sobre o valor total da fatura mensal

80%  a 100% faixa de tolerância, não há aplicação de glosa

50%  a 79,9% glosa de 0,1%

20%  a 49,9% glosa de 0,2%

Abaixo de 20% glosa de 0,3%  e MULTA

7.6. Na hipótese de apuração de percentuais iguais ou inferiores a 20% do índice de chamados
em apreço, além da glosa de 0,3% sobre o valor total da fatura mensal, considerar-se-á
descumprida  a  obrigação  contratual  no  período,  sujeitando-se  a  CONTRATADA  à
aplicação da pena de multa por inexecução parcial do objeto.

7.7. A aferição  dos  níveis  de  serviços  será  efetuada  mensalmente,  por  meio  de  relatório
específico gerado pelo CONTRATANTE disponível  no software a ser utilizado para o
registro de chamados, oportunizando-se à CONTRATADA solicitar um relatório parcial a
qualquer momento.
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7.8. Excepcionalmente, os chamados não atendidos no prazo poderão ser desconsiderados pelo
CONTRATANTE para o cômputo de total de chamados do mês de faturamento quando
decorrerem de  caso fortuito  ou força  maior,  devidamente reconhecidos pelo Fiscal  do
Contrato.

7.9. Por  ocasião  da  renovação  contratual,  é  facultado  às  partes  celebrantes  a  revisão  dos
Acordos de Níveis de Serviços, no que tange aos critérios, fatores e fórmulas de cálculo.

8. INFORMAÇÕES AOS LICITANTES

Os licitantes poderão contatar com a COLI – Comissão de Licitação do TCE/PE, através dos
telefones (81) 3181-7611 e (81) 3181-7694, para dirimir dúvidas quanto ao objeto desse Termo
de Referência.
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ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A3 (ref. à locação e-fisco: 432655-5)
IMPRESSÃO

Velocidade de impressão (A4) mínima 55 ppm

Tempo de aquecimento máximo 30 s

Tempo para a primeira página máximo 10 s

Resolução de impressão mínima 600 x 600 dpi

Ciclo de trabalho mínimo  200.000 p/mês

Linguagens de impressão PostScript, PCL5/6

Fontes suportadas 90 fontes escaláveis PCL/PostScript

Sistemas operacionais Windows 7 64 bits ou superior, Windows Server 2003 ou superior, Linux, Mac OS 10 ou superior

Protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6), SNTP, DHCP, SMTP, POP3, SSL/TLS, DNS, SNMP

Interfaces USB v2.0 ou superior, Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T

Tecnologia LED ou Laser

Qtde de cópias contínuas 999

Impressão/cópia duplex Automático padrão

Capacidade de papel mínima Padrão: 1.000 folhas

Saída de papel padrão mínima 500 folhas

Grampeamento No mínimo 50 folhas (A4 a A3, gramatura até 90 g/m²), opção de um grampo em três posições ou um grampo duplo.

DIGITALIZAÇÃO

Zoom 25% a 400% em incrementos de 1%

Tipo de digitalização Em cores, monocromático e tons de cinza

Entrada de documento Mesa e Alimentador Automático de Documentos com Recirculador (RADF) para 100 folhas em tamanho A3

Área da digitalização A4, Ofício e A3

Velocidade da digitalização (simplex a 300 dpi) mono: 45 ipm; colorido: 34 ipm

Resolução da digitalização 600 dpi

Envio da digitalização USB; Email (SSL/TLS); Pasta (SMB); TWAIN em rede

Formatos de arquivo TIFF, JPEG, PDF pág. única/multi

PAINEL DO OPERADOR

Idioma Português

Agenda de endereços LDAP, até 99 endereços de e-mail

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

Tamanho da memória padrão (RAM) 1 GB ou superior

Tamanho do disco rígido 160 GB ou superior

PAPEL

Formatos de papel A4, Carta, Ofício e A3

Tipos de papel Envelope, papel timbrado, comum, cartão, reciclado, etiquetas

Gramatura de papel (bandeja principal) 75 a 90 g/m²

SEGURANÇA

Controle de acesso -

AMBIENTE

Alimentação 220V (direto) ou 110V (com transformador), 50-60 Hz
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MULTIFUNCIONAL LASER MONO A4 MÉDIO PORTE (ref. à locação e-fisco: 432654-7)
IMPRESSÃO

Velocidade de impressão (A4) mínima 50 ppm

Tempo de aquecimento máximo 40 s

Tempo para a primeira página máximo 9 s

Resolução de impressão até 1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho mínimo  250.000 p/mês

Linguagens de impressão PostScript, PCL5/6

Fontes suportadas 90 fontes escaláveis PCL/PostScript

Sistemas operacionais Windows 7 64 bits ou superior, Windows Server 2003 ou superior, Linux, Mac OS 10 ou superior

Protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6), SNTP, DHCP, SMTP, POP3, SSL/TLS, DNS, SNMP, WSD

Interfaces USB v2.0 ou superior, Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T

Tecnologia LED ou Laser

Qtde de cópias contínuas 999

Impressão/cópia duplex Automático padrão

Capacidade de papel mínima Padrão: 250 folhas

Saída de papel padrão mínima 250 folhas

Capacidade de grampeamento -

DIGITALIZAÇÃO

Zoom 25% a 400% em incrementos de 1%

Tipo de digitalização Em cores, monocromático e tons de cinza

Entrada de documento Mesa e Alimentador Automático de Documentos com Recirculador (RADF) para 50 folhas em tamanho
A4

Área da digitalização A4

Velocidade da digitalização (simplex a 300 dpi) mono: 30 ipm; colorido: 18 ipm

Resolução da digitalização 600 dpi

Envio da digitalização USB; Email (SSL/TLS); Pasta (SMB/FTP); TWAIN em rede

Formatos de arquivo TIFF, JPEG, PDF pág. única/multi

PAINEL DO OPERADOR

Idioma Português

Agenda de endereços LDAP, até 99 endereços de e-mail

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

Tamanho da memória padrão (RAM) 512 MB ou superior

Tamanho do disco rígido 32 GB ou superior

PAPEL

Formatos de papel A4, Carta, Ofício

Tipos de papel Envelope, papel timbrado, comum, cartão, reciclado, etiquetas

Gramatura de papel (bandeja principal) 75 a 90 g/m²

SEGURANÇA

Controle de acesso Impressão segura/confidencial (retém a impressão até que o usuário insira sua senha de liberação)

AMBIENTE

Alimentação 220V (direto) ou 110V (com transformador), 50-60 Hz
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MULTIFUNCIONAL LASER MONO A4 PEQUENO PORTE (ref. à locação efisco:306397-6)
IMPRESSÃO

Velocidade de impressão (A4) mínima 35 ppm

Tempo de aquecimento máximo 20 s

Tempo para a primeira página máximo 9 s

Resolução de impressão até 1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho mínimo 50.000 p/mês

Linguagens de impressão PostScript, PCL5/6

Fontes suportadas 90 fontes escaláveis PCL/PostScript

Sistemas operacionais Windows 7 64 bits ou superior, Windows Server 2003 ou superior, Linux, Mac OS 10 ou superior

Protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6), SNTP, DHCP, SMTP, POP3, SSL/TLS, DNS, SNMP, WSD

Interfaces USB v2.0 ou superior, Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T

Tecnologia LED ou Laser

Qtde de cópias contínuas 99

Impressão/cópia duplex Automático padrão

Capacidade de papel mínima Padrão: 250 folhas

Saída de papel padrão mínima 150 folhas

Capacidade de grampeamento -

DIGITALIZAÇÃO

Zoom 25% a 400% em incrementos de 1%

Tipo de digitalização Em cores, monocromático e tons de cinza

Entrada de documento Mesa e Alimentador Automático de Documentos com Recirculador (RADF) para 50 folhas em tamanho 
A4

Área da digitalização A4

Velocidade da digitalização (simplex a 300 dpi) mono: 30 ipm; colorido: 14 ipm

Resolução da digitalização 600 dpi

Envio da digitalização USB; Email (SSL/TLS); Pasta (SMB/FTP); TWAIN em rede

Formatos de arquivo TIFF, JPEG, PDF pág. única/multi

PAINEL DO OPERADOR

Idioma Português

Agenda de endereços LDAP, até 99 endereços de e-mail

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

Tamanho da memória padrão (RAM) 512 MB ou superior

Tamanho do disco rígido -

PAPEL

Formatos de papel A4, Carta, Ofício

Tipos de papel Envelope, papel timbrado, comum, cartão, reciclado, etiquetas

Gramatura de papel (bandeja principal) 75 a 90 g/m²

SEGURANÇA

Controle de acesso -

AMBIENTE

Alimentação 220V (direto) ou 110V (com transformador), 50-60 Hz
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MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA A4 (ref. à locação e-fisco: 432656-3)
IMPRESSÃO

Velocidade de impressão (A4) mínima 30 ppm

Tempo de aquecimento máximo 60 s

Tempo para a primeira página máximo 9 s

Resolução de impressão até 1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho mínimo 100.000 p/mês

Linguagens de impressão PostScript, PCL5/6

Fontes suportadas 90 fontes escaláveis PCL/PostScript

Sistemas operacionais Windows 7 64 bits ou superior, Windows Server 2003 ou superior, Linux, Mac OS 10 ou superior

Protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6), SNTP, DHCP, SMTP, POP3, SSL/TLS, DNS, SNMP, WSD

Interfaces USB v2.0 ou superior, Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T

Tecnologia LED ou Laser

Qtde de cópias contínuas 99

Impressão/cópia duplex Automático padrão

Capacidade de papel mínima Padrão: 250 folhas

Saída de papel padrão mínima 100 folhas

Capacidade de grampeamento -

DIGITALIZAÇÃO

Zoom 25% a 400% em incrementos de 1%

Tipo de digitalização Em cores, monocromático e tons de cinza

Entrada de documento Mesa e Alimentador Automático de Documentos com Recirculador (RADF) para 50 folhas em tamanho 
A4

Área da digitalização A4

Velocidade da digitalização (folha simples) Mono/colorido: 30 ipm

Resolução da digitalização 600 dpi

Envio da digitalização USB; Email (SSL/TLS); Pasta (SMB/FTP); TWAIN em rede

Formatos de arquivo TIFF, JPEG, PDF pág. única/multi

PAINEL DO OPERADOR

Idioma Português

Agenda de endereços LDAP, até 99 endereços de e-mail

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

Tamanho da memória padrão (RAM) 1,5 GB ou superior

Tamanho do disco rígido 160 GB  ou superior

PAPEL

Formatos de papel A4, Carta, Ofício

Tipos de papel Envelope, papel timbrado, comum, cartão, reciclado, etiquetas

Gramatura de papel (bandeja principal) 75 a 90 g/m²

SEGURANÇA

Controle de acesso Impressão segura/confidencial (retém a impressão até que o usuário insira sua senha de liberação)

AMBIENTE

Alimentação 220V (direto) ou 110V (com transformador), 50-60 Hz
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IMPRESSORA LASER MONO A4 PEQUENO PORTE (ref. à locação e-fisco: 432653-9)
IMPRESSÃO

Velocidade de impressão (A4) mínima 35 ppm

Tempo de aquecimento máximo 20 s

Tempo para a primeira página máximo 9 s

Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho mínimo 50.000 p/mês

Linguagens de impressão PostScript, PCL5/6

Fontes suportadas 90 fontes escaláveis PCL/PostScript

Sistemas operacionais Windows 7 64 bits ou superior, Windows Server 2003 ou superior, Linux, Mac OS 10 ou superior

Protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6), SNTP, DHCP, SSL/TLS, DNS, SNMP, WSD

Interfaces USB v2.0 ou superior, Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T

Tecnologia LED ou Laser

Qtde de cópias contínuas -

Impressão/cópia duplex Automático padrão

Capacidade de papel mínima Padrão: 250 folhas; MPT: 50 folhas

Saída de papel padrão mínima 150 folhas

Capacidade de grampeamento -

DIGITALIZAÇÃO

Zoom -

Tipo de digitalização -

Entrada de documento -

Área da digitalização -

Velocidade da digitalização (duplex a 300 dpi) -

Resolução da digitalização -

Envio da digitalização -

Formatos de arquivo -

PAINEL DO OPERADOR

Idioma Português

Agenda de endereços -

MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

Tamanho da memória padrão (RAM) 256 MB ou superior

Tamanho do disco rígido -

PAPEL

Formatos de papel A4, Carta, Ofício

Tipos de papel Envelope, papel timbrado, comum, cartão, reciclado, etiquetas

Gramatura de papel (bandeja principal) 75 a 90 g/m²

SEGURANÇA

Controle de acesso -

AMBIENTE

Alimentação 220V (direto) ou 110V (com transformador), 50-60 Hz
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ANEXO III

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

1) Os dados coletados deverão ser enviados para o servidor remoto de forma criptografada.

2) A administração do software e geração de relatórios em "web-browser”, possibilitando a
visualização através de navegadores como o Firefox e o Google Chrome.

3) Possibilidade de criar contas de usuários de acesso.

4) Possibilidade de gerar relatórios personalizados.

5) Os relatórios poderão ser visualizados na própria interface web do sistema, exportados
para arquivo ou enviados por e-mail.

6) Gerenciamento de suprimentos: monitoramento do nível do tonner.

7) Possibilidade de configurar alertas por e-mail de status e de manutenção por falha de
componentes  dos  equipamentos,  atolamento  e  necessidades  de  troca  de  kits  de
manutenção.

8) Contabilização das impressões por equipamento/área.

9) Monitoração de status via SNMP em redes TCP/IP.

10)Visualização dos equipamentos por listagem.

11) Alertas personalizados por equipamento.

12)O  CONTRATANTE  disponibilizará  um  servidor  para  que  a  CONTRATADA possa
instalar a  Solução de Gestão do Ambiente de Impressão,  ou parte dela,  entretanto,  a
Solução deverá ser compatível com:

a) Ambiente virtualizado, compatível com o VMware;

b) Windows Server 2008R2 64 bits ou superior.

13)Caso o  CONTRATANTE necessite  adotar  uma nova versão  de  Sistema Operacional
Windows, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos
para disponibilizar  utilitário compatível,  desde que o gerenciamento remoto não seja
possível  via  browser.  A CONTRATADA não  poderá  gerar  custo  adicional  por  este
serviço.

14)A CONTRATADA deverá fornecer um relatório anual ao CONTRATANTE sugerindo
adaptações e melhorias com a finalidade de otimizar o uso dos equipamentos. Todos os
relatórios deverão ser encaminhados para o CONTRATANTE por expediente timbrado
da CONTRATADA e em mídia eletrônica compatível (.xls ou outra a ser definida pelo
CONTRATANTE).

15)As funcionalidades requeridas no software de gerenciamento (Anexo III) poderão estar
disponíveis  no  software  de  bilhetagem (Anexo  IV)  e  vice-versa.  A CONTRATADA
poderá também oferecer um software único que atenda todas as características técnicas
solicitadas nos Anexos III e IV.
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ANEXO IV

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE DE BILHETAGEM

1) Possuir  gerenciamento  de  impressões  por  usuário,  centro  de  custos,  integrada  ao
Microsoft Active Directory.

2) Qualquer  alteração de usuário  no Microsoft  Active Directory deverá ser  refletida no
Sistema de Bilhetagem, sem a necessidade de importação ou exportação de dados.

3) Níveis  de  acesso  personalizados  para  usuários  distintos,  preservando  a  segurança  da
informação  e não  permitindo o acesso dos usuários  às  informações que não lhe  são
pertinentes.

4) Captura e contabilização de todos os documentos impressos realizados em cada um dos
equipamentos  com  histórico  (log)  contendo  as  seguintes  informações,  a  serem
disponibilizadas nos relatórios:

a) data e hora de impressão;

b) nome e tamanho do documento;

c) número de páginas monocromática;

d) número de páginas coloridas;

e) simples ou frente-verso;

f) usuário;

g) nome do equipamento;

h) estação de trabalho;

i) servidor de impressão.

5) Emissão de relatórios em arquivo do tipo .CSV, com as seguintes informações:

a) Volume das impressões por centros de custos, agrupados em, no mínimo,  dois
níveis hierárquicos;

b) Volume das impressões por usuário.

6) Permitir a criação de perfis para a visualização, via web, de relatórios gerenciais para os
quais os gestores das áreas de negócio terão acesso restrito aos dados de impressões dos
colaboradores das suas respectivas áreas subordinadas.

7) Permitir o agendamento para envio automático, por e-mail, de relatórios gerenciais aos
gestores das áreas de negócio.

8) As funcionalidades requeridas no software de gerenciamento (Anexo III) poderão estar
disponíveis  no  software  de  bilhetagem (Anexo  IV)  e  vice-versa.  A CONTRATADA
poderá também oferecer um software único que atenda todas as características técnicas
solicitadas nos Anexos III e IV.
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ANEXO V

MODELOS DE PLANILHA DETALHADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO
ESTIMATIVA ANUAL

DE
IMPRESSÕES/CÓPIAS

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTO

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

1
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 238679-8

120.000

2
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 346915-8

1.080.000

3
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
papel A3, sem operador – E-fisco 345081-3

300.000

4
Serviço de fotocópia - colorida em papel A4, sem
operador – E-fisco 220018-0

24.000

5
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional colorida) – E-fisco 238679-8

36.000

6

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática,  com  manutenção  preventiva  e
corretiva, com fornecimento de papel, insumos e
pecas de reposição (mínimo de 55 copias/min, até
270.000 p/mês) – E-fisco 432654-7

9

7

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo máquina  copiadora,  scanner,  impressora
digital monocromática, velocidade mínima de 30
cópias/min,  com  alimentador  automático  de
originais,  capacidade  de  alcear  eletrônico  e
classificar,  incluindo  fornecimento  de  papel  e
insumos, com manutenção preventiva e corretiva
(tecnologia  laser,  até  50.000  p/mês)  –  E-fisco
306397-6

45

8

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática, com suporte para papel tamanho
A3 a A6, com manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento de papel,  insumos e pecas de
reposição – E-fisco 432655-5

2

9

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do tipo copiadora laser multifuncional em cores,
com  manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432656-3

1

10

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  impressora  laser  monocromática,  com
manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432653-9

14

VALOR TOTAL ANUAL
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PREGÃO (presencial) nº34/2016

Prezados Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei
Federal nº 10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos
neste Edital.

Local e data

____________________________________

(Empresa e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PREGÃO (presencial) nº 34/2016

Prezados Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei
Federal nº 10.520/2002, que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos
termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º,
do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de
habilitação exigidos neste Edital.

Local e data

____________________________________

(Empresa e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VIII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO TC N° 0xx/2016

REFERENTE  À  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  REPROGRAFIA,  COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
PEÇAS  E  INSUMOS,  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS
DO  ESTADO  DE  PERNAMBUCO  E  A
EMPRESA  XXXXX,  CONFORME
PROCESSO LICITATÓRIO  Nº  54/2016  –
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 34/2016.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o TRIBUNAL DE
CONTAS  DO  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,  órgão  de  controle  externo,  integrante  da
Administração  Pública  do  Estado  de  Pernambuco,  com autonomia  administrativo-financeira
assegurada pela Constituição Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.435.633/0001-49, com
sede localizada na Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.050-910, doravante
denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente,
Conselheiro  Carlos Porto de Barros, brasileiro, casado, servidor público estadual, residente e
domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.631.224-68, Identidade nº 823.085
SSP/PE,  e, do outro lado, a empresa XXXXXXXX, com sede localizada na Av/Rua , nº , bairro,
cidade- , CEP: , inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, doravante aqui denominada apenas
CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo Sr.  XXXXXX,  inscrito  no CPF/MF sob  o nº
XXXXX, Identidade nº XXXXXXX, considerando o disposto nas Leis Federais nos 8.666/1993 e
10.520/2002, e demais normas pertinentes, e a homologação do Processo Licitatório nº 54/2016,
Pregão  (presencial)  nº  34/2016,  publicada  no  Diário  Eletrônico  do  CONTRATANTE  em
XX/XX/201X, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de locação de
equipamentos  (máquinas  digitais  impressoras,  copiadoras  e  multifuncionais  laser,  sem
operador,  incluindo  manutenção  técnica  preventiva  e  corretiva  no  local  de  instalação  dos
equipamentos  e  fornecimento  de  peças  e  material  de  consumo,  bem  como  software  de
gerenciamento  e  bilhetagem  de  impressão)  e  de  reprografia  (impressão/cópia  com
fornecimento  de  papel  A4),  conforme  especificações  constantes  do  Processo  Licitatório  nº
54/2016, Pregão (presencial) nº 34/2016, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

Pelo objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará o valor mensal
estimado de R$ xxxx (xxxxx) e o valor anual estimado de R$ xxxx (xxxx), conforme disposto
na proposta da CONTRATADA, sintetizada na tabela a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO
ESTIMATIVA ANUAL

DE
IMPRESSÕES/CÓPIAS

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTO

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

1
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 238679-8

120.000

2
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional P&B) – E-fisco 346915-8

1.080.000

3
Serviço de fotocópia - copia preto e branco, em
papel A3, sem operador – E-fisco 345081-3

300.000

4
Serviço de fotocópia - colorida em papel A4, sem
operador – E-fisco 220018-0

24.000

5
Serviço  de  fotocópia  -  em  preto  e  branco  em
papel  tamanho  A4,  sem  operador  (gerada  em
multifuncional colorida) – E-fisco 238679-8

36.000

6

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática,  com  manutenção  preventiva  e
corretiva, com fornecimento de papel, insumos e
pecas de reposição (mínimo de 55 copias/min, até
270.000 p/mês) – E-fisco 432654-7

9

7

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo máquina  copiadora,  scanner,  impressora
digital monocromática, velocidade mínima de 30
cópias/min,  com  alimentador  automático  de
originais,  capacidade  de  alcear  eletrônico  e
classificar,  incluindo  fornecimento  de  papel  e
insumos, com manutenção preventiva e corretiva
(tecnologia  laser,  até  50.000  p/mês)  –  E-fisco
306397-6

45

8

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  copiadora  laser  multifuncional
monocromática, com suporte para papel tamanho
A3 a A6, com manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento de papel,  insumos e pecas de
reposição – E-fisco 432655-5

2

9

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do tipo copiadora laser multifuncional em cores,
com  manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432656-3

1

10

Serviço de locação de equipamentos para gráfica -
do  tipo  impressora  laser  monocromática,  com
manutenção  preventiva  e  corretiva,  com
fornecimento  de  papel,  insumos  e  pecas  de
reposição – E-fisco 432653-9

14

VALOR TOTAL ANUAL

Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos,  seguros,
fretes, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão no exercício de
2016 por conta da seguinte dotação orçamentária:

Modalidade de Empenho: XXXXX

Programa de Trabalho: 01.122.0991.4411

Natureza das Despesas: 3.3.90.39.00

Nota de Empenho: 2016NE000XXX, de XX/XX/2016

36
H:\2016\Editais\PL54_PG34_Contratacao.locacao.maquinas.reprograficas_corrigido.doc

Documento assinado digitalmente, conforme MP n° 2200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

Parágrafo  único.  Em  decorrência  da  vigência  anual  dos  créditos  orçamentários  o
CONTRATANTE  obriga-se  a  emitir  nota  de  empenho  complementar  à  conta  da  dotação
orçamentária própria no exercício de 2017.

CLÁUSULA QUARTA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá  prestar  os  serviços  nas  condições  estabelecidas  no
Anexo I ao Edital do Pregão (presencial) nº 34/2016.

§ 1º A prestação dos serviços será executada nas dependências do CONTRATANTE.

§ 2º A gestão e a fiscalização da prestação de serviços terão por base os Acordos de Níveis de
Serviços,  com especificações  constantes  no  Anexo  I  do  PL nº  54/16,  os  quais  levarão  em
consideração as seguintes condições:

I- a  CONTRATADA deverá  garantir  o  cumprimento  permanente  de  todos  os  requisitos
técnicos  e  funcionais,  bem como  os  níveis  de  serviço  definidos  no  Edital  do  Pregão
(presencial) nº 34/2016 durante toda a vigência do contrato;

II- o Acordo de Níveis de Serviços passará a vigorar a partir do mês subsequente ao do início
de execução dos serviços;

III- a CONTRATADA deverá prestar os serviços de modo que os chamados, motivados por
interrupção não programada ou degradação do funcionamento normal do serviço, sejam
atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, exceto nos finais de semana e feriados,
e solucionados em até 5 (cinco) dias úteis a contar do atendimento. Cada chamado será
considerado solucionado quando a CONTRATADA fornecer uma solução definitiva para o
atendimento ou uma solução de  contorno que  restabeleça  o funcionamento  normal  do
serviço dentro do prazo;

IV- o índice de chamados atendidos e solucionados nos respectivos prazos, conforme acima
delineado, será calculado em percentual, de acordo com a seguinte fórmula:

I = (A / M) * 100 

Onde:

I =   índice de chamados atendidos e solucionados;

A =   total de chamados atendidos e solucionados no prazo, no mês de faturamento;

M =   total de chamados atendidos, no mês de faturamento.

V- ficam também estabelecidos limites de tolerância para os índices de chamados dentro do
prazo predefinido que, ao serem desrespeitados determinarão glosas específicas nos custos
dos serviços contratados, conforme especificados a seguir:

Índice  de  chamados  atendidos  no
prazo

Percentual  de  glosa  aplicado sobre  o  valor  total  da  fatura
mensal
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80%  a 100% faixa de tolerância, não há aplicação de glosa

50%  a 79,9% glosa de 0,1%

20%  a 49,9% glosa de 0,2%

Abaixo de 20% glosa de 0,3%  e MULTA

VI- na hipótese de apuração de percentuais iguais ou inferiores a 20% do índice de chamados
em apreço, além da glosa de 0,3% sobre o valor total da fatura mensal, considerar-se-á
descumprida  a  obrigação  contratual  no  período,  sujeitando-se  a  CONTRATADA  à
aplicação da pena de multa por inexecução parcial do objeto;

VII- a  aferição  dos  níveis  de  serviços  será  efetuada  mensalmente,  por  meio  de  relatório
específico gerado pelo CONTRATANTE disponível  no  software a  ser utilizado para o
registro de chamados, oportunizando-se à CONTRATADA solicitar um relatório parcial a
qualquer momento;

VIII- excepcionalmente, os chamados não atendidos no prazo poderão ser desconsiderados pelo
CONTRATANTE para o cômputo de total de chamados do mês de faturamento quando
decorrerem de  caso fortuito  ou força  maior,  devidamente reconhecidos pelo Fiscal  do
Contrato;

IX- por  ocasião  da  renovação  contratual,  é  facultado  às  partes  celebrantes  a  revisão  dos
Acordos de Níveis de Serviços, no que tange aos critérios, fatores e fórmulas de cálculo.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura tendo como termo
final o prazo de 48 (quarenta e oito) meses contados da emissão da ordem de serviço a ser
emitida após a instalação de todos os equipamentos, inclusive nas inspetorias.

CLÁUSULA SEXTA – RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A Gerência  de  Infraestrutura  de  Informação  e  Apoio  Tecnológico  (GIAT)  do
CONTRATANTE indicará servidor para acompanhar a execução do contrato, que atestará o
recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados. 

§  1º  Os  equipamentos  objeto  deste  contrato,  bem  como  os  insumos  e  suprimentos  serão
recebidos:

I - provisoriamente, pela Gerência de Infraestrutura de Informação e Apoio Tecnológico (GIAT)
do  CONTRATANTE,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  conformidade  dos  serviços
prestados com as especificações;

II  -  definitivamente,  por  servidor  designado  pelo  Departamento  de  Administração  de
Infraestrutura (DAI) do CONTRATANTE, após a conferência, verificação da qualidade e da
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conformidade dos serviços prestados com a proposta apresentada, e sua consequente aceitação.

§ 2º Os serviços de reprografia serão recebidos:

I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Boletim
de  Acompanhamento  de  Serviço,  que  será  emitido  mensalmente  pelo  Departamento  de
Administração de Infraestrutura (DAI) do CONTRATANTE, assinado pelas partes até o quinto
dia do mês subsequente;

II  -  definitivamente,  por  servidor  designado  pelo  Departamento  de  Administração  de
Infraestrutura  (DAI)  do  CONTRATANTE,  mediante  termo  circunstanciado  de  aceitação
definitiva assinado pelas partes, decorrente de vistoria que comprove adequação do objeto aos
termos contratuais, emitido em até 5 (cinco) dias a partir do último recebimento provisório.

§ 3º As resmas de papel A4 e os demais insumos serão recebidos no almoxarifado do edifício
Sede do CONTRATANTE, localizado na Av. Mário Melo, nº 86, Térreo, Boa Vista, Recife-PE,
de segunda a sexta-feira, entre 8 e 12 horas, ou em outro horário previamente combinado.

§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança  da  prestação  do  serviço,  nem  a  responsabilidade  ético-profissional  pela  perfeita
execução do contrato.

§ 5º Caso o serviço prestado não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem
como não atenda ao contido neste contrato, será rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento do comunicado expedido
pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, refazer o serviço. A
CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
ou  em parte,  o  objeto  do  contrato  em que  ser  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução de materiais empregados.

§  6º  O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cláusulas
avençadas e as normas das Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 7º Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser
acompanhada e  fiscalizada  por  representante  do CONTRATANTE especialmente  designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações pertinentes a
essa  atribuição.  O  representante  do  CONTRATANTE,  sob  pena  de  responsabilização
administrativa, registrará em sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos
observados.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante
deverão ser solicitadas a seu superior em 10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas
convenientes.

§ 8º A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
a  terceiros  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão competente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

Os  pagamentos  serão  efetuados  em  até  15  (quinze)  dias  corridos  após  o
recebimento definitivo do objeto, condicionados, todavia,  à juntada simultânea dos seguintes
documentos:

I - nota fiscal eletrônica da CONTRATADA, devidamente atestada por servidor designado pelo
CONTRATANTE;

II - certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS
e FGTS;

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente,
para  comprovar  a  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  em
atendimento à Lei Federal nº 12.440/2011.

§ 1º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal  eletrônica,  ou dos documentos exigidos
como  condição  para  pagamento  por  parte  da  CONTRATADA,  importará  em  prorrogação
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

§ 2º O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os
tributos  relativos  ao  faturamento  serão  descontados  da  CONTRATADA  no  momento  da
liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

§ 3º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o
pagamento  sejam  efetivados  exclusivamente  em  favor  da  CONTRATADA,  devidamente
identificada pelo número de inscrição no CNPJ constante deste contrato.

§ 4º Estando autorizada, pelos órgãos de Fazenda estaduais ou municipais, a emitir notas fiscais
eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar, em formato
PDF, os documentos hábeis de comprovação das despesas (notas fiscais, recibos, certidões de
regularidade, mapas de medição, conforme o caso),  exclusivamente,  por meio do formulário
eletrônico acessível no sítio do CONTRATANTE (www.tce.pe.gov.br), na aba Cidadão/Envio de
nota fiscal.

§ 5º Os pagamentos serão por meio de ordens bancárias emitidas pelo Sistema Corporativo E-
Fisco,  mantido  pelo  Estado  de  Pernambuco,  exclusivamente  para  crédito  direto  em  conta-
corrente  informada  pela  CONTRATADA e  previamente  cadastrada  ou  mediante  boleto  de
cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta-corrente mantida em
instituição bancária diferente da Caixa Econômica Federal, detentora da Conta Única do Estado
de Pernambuco, esse banco descontará do valor pago, como receita sua, a importância de R$
7,50 (sete reais e cinquenta centavos) a título de tarifa de transferência de fundos (DOC ou TED,
conforme o caso), de acordo com o contrato firmado entre aquela instituição bancária e o Estado
de Pernambuco.

§  6º  O  CONTRATANTE  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  valores  correspondentes  a
eventuais  multas  ou  indenizações  devidas  pela  CONTRATADA,  devidamente  apuradas  em
processo administrativo. 
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CLÁUSULA  OITAVA  –  REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO-FINANCEIRO,
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E REAJUSTE

Fica  assegurado  o restabelecimento do equilíbrio  econômico-financeiro  inicial
deste  contrato,  desde  que  configurada  e  cabalmente demonstrada  qualquer  das  hipóteses  do
artigo 65, inciso II, alínea “d”, e § 5º da Lei Federal nº 8.666/1993.

§  1º  Eventual  solicitação  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  deverá  ser  acompanhada  de
comprovação da superveniência do fato  imprevisível  ou previsível,  porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, e,
caso aprovada, deverá ser formalizada por meio de aditamento ao contrato. 

§ 2º Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a
CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação
acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua
efetiva realização.

§ 3º Para fins de reajuste sobre o preço unitário da impressão/cópia, será adotada, no máximo, a
variação anual  do IPCA/IBGE ou outro  índice  que venha a substituí-lo,  nos  termos da  Lei
Estadual nº 12.525/2003.

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA deverá  aceitar,  nas  mesmas  condições  estabelecidas  neste
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I- executar o objeto contratual de acordo com as especificações e as exigências constantes de
sua  proposta  e  do  Edital  do  Processo  Licitatório  nº  54/2016,  Pregão  (presencial)  nº
34/2016;

II- cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato,  sujeitando-se às sanções
estabelecidas nele e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

III- fornecer,  mediante  solicitação  escrita,  todas  as  informações  julgadas  relevantes  pelo
CONTRATANTE;

IV- comunicar  ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter  urgente e  prestar  os
esclarecimentos julgados necessários;

V- responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros bens de
propriedade  do  CONTRATANTE,  quando  esses  tenham  sido  ocasionados  por  seus
técnicos durante e em decorrência da execução contratual;
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VI- responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução
contratual;

VII- responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência
aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais  não  transfere  ao  CONTRATANTE  a
responsabilidade  por  seu  pagamento.  O  CONTRATANTE  poderá,  a  qualquer  tempo,
exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos
créditos da CONTRATADA;

VIII- arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como os
relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

IX- manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE durante a
execução contratual, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

X- guardar  sigilo  sobre  dados e  informações  obtidos  em razão da  execução  dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o CONTRATANTE, de acordo com o
Termo de Sigilo das Informações, pacto anexo ao presente contrato;

XI- obedecer rigorosamente a todas as normas e procedimentos de segurança implementados
no ambiente de TI (Tecnologia da Informação) do CONTRATANTE;

XII- prestar, sob sua integral responsabilidade, os serviços discriminados no Edital e Anexo I,
devendo  receber  prévia  aprovação  do  CONTRATANTE,  que  se  reserva  o  direito  de
rejeitá-los;

XIII- garantir que todos os serviços sejam executados por técnicos especializados e treinados
nas respectivas especialidades, com as certificações e habilitações técnicas exigidas nos
detalhamentos  dos  respectivos  serviços  especializados  contidos  no  anexo  I  ao  Edital,
gerenciando-os de forma eficaz;

XIV- manter ficha de controle do serviço, na qual serão relatadas todas as ocorrências;

XV- não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia anuência
do CONTRATANTE;

XVI- solucionar todos os eventuais problemas relativos à execução dos serviços, ou com ele
relacionados,  sem  ônus  adicionais  para  o  CONTRATANTE,  desde  que  de
responsabilidade da CONTRATADA;

XVII- responsabilizar-se pela garantia dos serviços objeto deste contrato, dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho;

XVIII- indicar um representante para a coordenação dos aspectos administrativos, financeiros e
operacionais do contrato, cujas atividades deverão ser realizadas em dias úteis, em horário
comercial;

XIX- responsabilizar-se  inteiramente  pelo  deslocamento  dos  empregados  para  o  local  de
realização dos serviços;
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XX- respeitar todas as normas procedimentais estabelecidas para a execução dos serviços;

XXI- instalar e realizar a configuração inicial dos equipamentos no prazo máximo de 10 (dez)
dias após a assinatura do contrato todos os equipamentos, devendo emitir neste momento
laudo  técnico  sobre  a  compatibilidade  do  equipamento  com  o  ambiente  de  rede
(servidores, sistema operacional etc), a instalação elétrica, o espaço físico, refrigeração e
condições ambientais de cada local ao qual será destinado;

XXII- ministrar treinamento na utilização e primeiro atendimento para técnicos da Ger~Encia
de  Informação  e  Apoio  Tecnológico  (GIAT)  e  do  Departamento  de  Administração  de
Infraestrutura (DAI) do CONTRATANTE;

XXIII- ministrar  treinamento  no  software de  gerenciamento  fornecido   para  o  servidor  do
CONTRATANTE designado como Fiscal do Contrato;

XXIV- desmontrar e remover os equipamentos ao fim da vigência contratual;

XXV- fornecer todas as atualizações relativas aos  softwares ofertados durante a vigência da
garantia.

XXVI-correrão  às  expensas  da  CONTRATADA todos  os  materiais  de  consumo e  insumos
necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, entre eles, papel tamanho A4,
com gramatura  de  no  mínimo 75g/m2,  toner,  revelador,  cilindro,  grampos,  etc.  Além
desses  materiais,  devem  ser  fornecidos  estabilizadores  ou  transformadores  para  cada
equipamento instalado que opere a 110v; Acho que este inciso e os seguintes devem ser
parágrafos.

XXVII- a CONTRATADA deverá fornecer e manter em estoque no almoxarifado da Sede
do  CONTRATANTE  cartuchos  de  toner  para  cada  modelo  de  máquina  instalada.  O
quantitativo de cartuchos em estoque deve representar 20% do quantitativo total de cada
modelo das máquinas instaladas. Esse percentual poderá ser ajustado conforme o consumo
real e qualidade dos cartuchos fornecidos. O CONTRATANTE informará o quantitativo
dos cartuchos necessários para completar o estoque e a CONTRATADA deverá enviá-los
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 

XXVIII- quando não for  possível  o conserto  no local  de instalação,  a  CONTRATADA
deverá, às suas expensas, substituir as máquinas danificadas por outras em perfeito estado
de  funcionamento,  de  igual  ou  superior  capacidade  operacional,  e  com  as  mesmas
exigências e especificações das máquinas instaladas inicialmente;

XXIX-a  CONTRATADA  ficará  responsável  pelo  devido  recolhimento  dos  suprimentos
utilizados,  bem  como  dos  resíduos  dos  processos  de  manutenção  e  limpeza  dos
equipamentos,  que  deverão  ser  tratados  de  forma  adequada,  respeitada  a  legislação
ambiental.

§1º  Demonstrada  e  fundamentada  a  incompatibilidade  pela  CONTRATADA,  o
CONTRATANTE  providenciará  às  suas  expensas,  as  alterações  ou  ajustes  necessários  e
autorizará a instalação dos equipamentos pela CONTRATADA, devendo esta emitir novo laudo
técnico no qual declare que o ambiente de rede,  instalação elétrica, espaço físico, condições
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ambientais, entre outros, estão compatíveis com o perfeito funcionamento dos equipamentos,
que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da referida autorização.

§ 2º A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá instalar as máquinas localmente, devendo
todos os equipamentos funcionarem em rede.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE:

I- pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;

II- acompanhar e  fiscalizar  a boa execução dos serviços  e aplicar as  medidas  corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

III- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos
da CONTRATADA;

IV- publicar o extrato deste contrato no seu Diário Eletrônico;

V- receber provisória e definitivamente o objeto nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 

O  cometimento  de  irregularidades  na  execução  do  contrato  administrativo
sujeitará a CONTRATADA à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais
nos 8.666/1993 e 10.520/2002 e da Portaria TCE-PE nº 342/2010, publicada no DOE-PE em
08/12/2010.

§ 1º O Coordenador de Administração Geral representará ao Diretor Geral sempre que verificar
indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo.

§  2º  As  irregularidades  praticadas  na  execução  do  contrato  administrativo  sujeitarão  a
CONTRATADA às seguintes sanções: 

I - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1% do
valor  global  contratado,  ou  do  valor  contratual  remanescente  ainda  não  cumprido,  por  dia
decorrido, até o limite de 10% do valor de referência;

b)  pela  recusa  em  executar  o  objeto  contratual,  caracterizada  em  10  (dez)  dias  após  o
vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido;

c)  pela  demora  em refazer  a  execução  do  objeto  contratual  rejeitada  ou  corrigir  falhas  na
execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25%
a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por
dia decorrido;
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d)  pela  recusa  da  CONTRATADA em corrigir  as  falhas  na  execução  do  objeto  contratual,
entendendo-se como recusa  a  não  execução  do objeto contratual  nos  5  (cinco)  dias  que  se
seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual
remanescente ainda não cumprido;

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais
nos 8.666/1993,  10.520/2002  e  8.078/1990  (Código  de  Defesa  do  Consumidor)  ou  no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do
contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento.

II - impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do
sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA que deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

§ 3º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de:

I - atraso injustificado na execução do contrato;

II - inexecução total ou parcial do contrato.

§ 4º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada
quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias.

§ 5º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

§ 6º O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pelo
CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 

§ 7º Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor Geral  poderá adotar medida cautelar para
suspender  o  pagamento  à  CONTRATADA na  proporção  do  valor  de  eventual  multa  a  ser
aplicada até o término do processo administrativo. 

§ 8º A competência para a aplicação das sanções é atribuída às seguintes autoridades: 

I - Presidente do TCE-PE: impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e
descredenciamento do sistema de cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

II - Diretor Geral: multa.

§ 9º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de
interposição de recurso.

§ 10. Na estipulação das sanções,  deverão ser considerados o grau de comprometimento do
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
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ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

A inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§  1º  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo
administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º A rescisão deste contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII  e  XVIII  do  artigo  78  da  Lei  mencionada,  notificando-se  a  CONTRATADA com  a
antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos;

II - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE,
nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;

III - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

§ 3º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade máxima do CONTRATANTE.

§ 4º A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial
ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Eletrônico do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 

Integram o  presente  instrumento,  como se  transcritos  estivessem,  o  Edital  do
Pregão (presencial) nº 34/2016, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e
homologada pelo CONTRATANTE.

§  1°  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  manter  durante  a  vigência  deste  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no
Edital do Pregão (presencial) nº 34/2016 e a regularidade com os tributos federais, estaduais e
municipais pertinentes, INSS, FGTS e CNDT.

§  2°  Este  contrato  regula-se  pelas  suas  cláusulas,  pelas  Leis  Federais  nos 8.666/1993,
10.520/2002 e  8.078/1990 (Código de  Defesa  do Consumidor),  e  pelos  preceitos  de  direito
público,  aplicando-se-lhe,  supletivamente,  os  princípios  da  teoria  geral  dos  contratos  e  as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONTAGEM DOS PRAZOS 

Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/1993, na contagem dos prazos
estabelecidos  neste  contrato  excluir-se-á  o  dia  do  início  e  incluir-se-á  o  do  vencimento,  e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do
CONTRATANTE.
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ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – COMUNICAÇÕES 

Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa,
serão efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE DOS ATOS 

Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, os
extratos do presente contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Eletrônico do
CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura.

Parágrafo único. Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/1993, e de acordo com o
Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos
termos do contrato e do respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TERMO ADITIVO 

Qualquer  medida  que  implique  alteração  dos  direitos  e  das  obrigações  aqui
pactuados  só  poderá  ser  adotada  mediante  autorização  por  escrito  das  partes,  e  será
obrigatoriamente ratificada por termo aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os
efeitos, regulando as ocorrências futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TOLERÂNCIAS 

Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse
público,  não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas
neste contrato, as quais permanecerão íntegras

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO 

Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, o foro competente
para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, Comarca do
Recife, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual,
por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Recife, XX de XXXXXXXX de 2016.
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ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

________________________________________

Conselheiro Carlos Porto de Barros
Presidente 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CONTRATANTE

__________________________________
XXXXXXXXXXXXX

Representante legal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

48
H:\2016\Editais\PL54_PG34_Contratacao.locacao.maquinas.reprograficas_corrigido.doc

Documento assinado digitalmente, conforme MP n° 2200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

ANEXO IX 

TERMO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES

A empresa  XXXX, com sede localizada na Rua xxx, Bairro xxx, Estado xxx, CEP:
xx.xxx-xxx, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representado na forma de seus
atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento  de  informações  sobre  o  ambiente  computacional  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado de Pernambuco – TCE/PE,  aceita as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  do
presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações
restritas de propriedade exclusiva do TCE/PE reveladas à EMPRESA RECEPTORA em função
da prestação dos serviços objeto do Contrato nº XX/201X. 

2.  A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita,  oral  ou de qualquer
outro  modo  apresentada,  tangível  ou  intangível,  podendo  incluir,  mas  não  se  limitando  a:
técnicas,  projetos,  especificações,  desenhos,  cópias,  diagramas, fórmulas,  modelos, amostras,
fluxogramas,  croquis,  fotografias,  plantas,  programas  de  computador,  discos,  disquetes,  pen

drives,  fitas,  contratos,  planos  de  negócios,  processos,  projetos,  conceitos  de  produto,
especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e
custos,  definições  e  informações  mercadológicas,  invenções  e  ideias,  informações  técnicas,
financeiras ou comerciais. 

3.  A EMPRESA RECEPTORA compromete-se  a  não  reproduzir  nem  dar  conhecimento  a
terceiros, sem a anuência formal e expressa do TCE/PE, das informações restritas reveladas. 

4. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma
diversa da prevista no contrato de prestação de serviços ao TCE/PE, as informações restritas
reveladas. 

5.  A EMPRESA RECEPTORA deverá  cuidar  para  que  as  informações  reveladas  fiquem
limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou
prepostos  que  estejam  diretamente  envolvidos  nas  discussões,  análises,  reuniões  e  demais
atividades relativas à prestação de serviços ao TCE/PE,  devendo cientificá-los da existência
deste Termo e da natureza sigilosa das informações restritas reveladas. 

6.  A EMPRESA RECEPTORA possuirá ou firmará  acordos por  escrito  com seus diretores,
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos, cujos termos sejam suficientes
a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo. 

7.  A EMPRESA RECEPTORA obriga-se  a  informar  imediatamente  ao  TCE/PE  qualquer
violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo de que tenha tomado conhecimento ou
ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

8.  A EMPRESA RECEPTORA toma ciência  por  este  Termo que qualquer  INFORMAÇÃO
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ESTADO DE PERNAMBUCOESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Comissão de Licitação

Fls. ______

__________

RESTRITA entregue pelo TCE/PE a ela não poderá ser interpretada como concessão a qualquer
direito  ou licença relativa à  propriedade intelectual  (marcas,  patentes,  copyrights  e segredos
profissionais) à EMPRESA RECEPTORA.

9. A EMPRESA RECEPTORA concorda que todos os resultados dos trabalhos prestados por ela
ao TCE/PE, inclusive os decorrentes de especificações técnicas, desenhos, criações ou aspectos
particulares  dos  serviços  prestados,  são  reconhecidos,  irrestritamente,  como  de  exclusiva
propriedade do TCE/PE, não podendo a EMPRESA RECEPTORA reivindicar qualquer direito
inerente à propriedade intelectual.

10 A EMPRESA RECEPTORA declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos
de segurança da informação definidos e/ou seguidos pelo TCE/PE.

11.  A quebra  do  sigilo  das  informações  restritas  reveladas,  devidamente  comprovada,  sem
autorização expressa do TCE/PE, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado
entre o TCE/PE e a EMPRESA RECEPTORA sem qualquer ônus para o TCE/PE. Nesse caso, a
EMPRESA RECEPTORA estará sujeita, por ação ou omissão, além das multas definidas no
Termo de Referência, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo
TCE/PE,  inclusive  os  de  ordem moral,  bem como as  de  responsabilidades  civil  e  criminal
respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

12.  A EMPRESA RECEPTORA recolherá  ao  término  do  Contrato  TC  nº  XX/201X,  para
imediata devolução ao TCE/PE, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas
pessoais  envolvendo matéria  sigilosa a  ele  relacionada,  registro  de  documentos  de  qualquer
natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, seja de seus
empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício
ou  eventual  com  a  EMPRESA RECEPTORA,  assumindo  o  compromisso  de  não  utilizar
qualquer  informação  sigilosa  ou  confidencial  a  que  teve  acesso  enquanto  contratado  pelo
TCE/PE.

13. A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo assumida por meio deste Termo terá a
validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer outra
pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida pelo TCE/PE.

14. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a
data de acesso às informações restritas do TCE/PE. 

E,  por  aceitar  todas  as  condições  e  as  obrigações  constantes  acima  descritas,  a
EMPRESA RECEPTORA assina o presente termo. 

Recife, X de xxxxx de 2016.
______________________________________________

XXXXXXXXX

Representante Legal
CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, Identidade nº x.xxx.xxx-x
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ORDEM DE SERVIÇOS 
DAl N" 01/2017 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Diretoria da Administração e Infraestrutura 

f;J;{c;é 0 I S 9 / !1-
éi;O iit b l 60 /11-

Constitui objeto da presente Ordem de Serviços a contratação de serviços de 
locação de equipamentos (máquinas digitais impressoras. copiadoras c multi funcionais a laser. 
sem operador, incluindo manutenção técnica preventiva e corretiva no local de instalação dos 
equipamentos e fornecimento de peças e material de consumo. bem como .w?fill'ure de 
gerenciamento e bilhctagem de impressão) e de reprografia (impressão/cópia com fornecimento 
de papel A4) conforme especi ficações técnicas e condições constantes do Processo Licitatório n° 
25/20 16. Pregão Presencial n° 54/2016. Pregão (presencial) n° 34/20 16. 

REFERÊNCIA: 

Contrato T C n'' 002/2017, fom1ali zado em 09/01 /20 17. 

Valor do Contrato: R$ 823.968,00 (oitocentos c vinte c três mil c novecentos c sessenta c oito 
rea is), conforme disposto na proposta ela CONTRATADA. 

Pela presente Ordem de Serviço. autori zamos a DATA VOICE COMI2RC IO E 
SERVIÇOS LTDA a iniciar, a partir de I 0/02/20 17, os serviços que menciona o contrato acima 
cpigrafado. celebrado com o TCE-PE. 

Recife, I O de fevereiro de 20 17. 

Ana Tereza Ventura Coelho 
Diretora do Departamento de Administração e Infraestrutura 

Recebi o ongmal, folna(s) 

Em, r~ ,(f)__ I ?-o R 
~~{?/)~ 

AsSinatura Legível 

RG N° oztvié?&J:€ 

Rua da Aurora. 885- Boa Vista- 50050-910 - Recife·PE- PABX: (81) 318 1-7749117621117791117846 Fax: (81) 3181-7623 
e·mail: info@tce.pe.gov.br- Internet: www.tce.pe.gov.br 



·' 'til NOTA DE EMPENHO 
PERNAMBUCO 
• o , ••• .............--. l.., •• 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

CREDOR: 

DATA DO EMPENHO: 

02101/2017 

CNPJ: 

11.435.633/0001-49 

CNPJ: 

NÚMERO: 

2017NE000030 

CÓDIGO UG: 

020001 

FOLHA : 

GESTÃO: 

00001 

DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS L TDA 4 1.057 324/0001-43 

ENDEREÇO DO CREDOR: 

AVENIDA CRUZ CABUGA N. 706 

CÓDIGO U.O.: 

00002 

PROGRAMA DE TRABALHO: 

0 1.122.0991.4411 .0000 

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: 

DUZENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E NOV ENTA E DOIS REA IS 

FICHA FINANCEIRA: 

CIDADE: 

RECIFE 

NAT. DA DESPESA: 

3 3 90.39 

FONTE: 

0101000000 

2017 020001 .00001 0101000000 33000000.10- OUTRAS DESPESAS CORRENTES- Outras Despesas Correntes 

MODALIDADE DE EMPENHO: 

2 - ESTIMATIVO 

LICITAÇÃ O: 

0200012016000402 

REFERÊNCIA LEGAL 

TIPO DE DESPESA: 

1 - NORMAL 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

6- PREGAO PRESENCIAL 

N° DA N.E. DE REFERÊNCIA: 

NÚMERO DO PROTOCOLO: 

DECRETO ESTADUAL NO 32.541 /06- LEI FEDERAL NO 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL) 

CONVÊNIO: 

I CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARÇO: 

16 666,00 16 666 .00 16 666.00 

MAIO: JUNHO: JULHO: 

16 866.00 16 666,00 16 666,00 

SETEMBRO : OUTUBRO: NOVEMBRO: 

16.666,00 16 666.00 16.666,00 

ITENS DO EMPENHO 

U.F.: 

PE 

Jf;jpu .. ~. ae l-OrltdS Pf: 
fo~oGGO t:f 3 

IMPORTÂNC IA: ~ 
202 392,00 

ABRIL: 

16 666,00 

AGOSTO: 

16 666,00 

DEZEMBRO : 

16 666,00 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL 
FORNECIMENTO 

238679-8 3 3 90 39 83 
SERVICO DE FOTOCOPIA - EM PRETO E BRANCO EM 120 000,00 UNIDADE 0.0600 7 200 00 
PAPEL TAMANHO A4. SEM OPERADOR 

220018-0 3 3 9039 83 
SERVICO DE FOTOCOPIA - COLORIDA EM PAPEL A4 24 000,00 UNIDADE 0.3000 7 20000 
SEM OPERADOR 

345081-3 3 3 90 39 83 
SERVICO DE FOTOCOPIA - COPIA PRETO E BRANCO. 

300000 00 UNIDADE 0,0400 12 00000 
EM PAPEL A3.SEM OPERADOR 

4 346915-8 33903983 
SERVICO DE FOTOCOPIA - COPIA PRETO E BRANCO, 1 080000,00 UNIDADE 00400 43 20000 
EM TAMANHO A4 SEM OPERADOR 

SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GRAFICA - DO TIPO COPIADORA LASER 

432654-7 33903983 
MULTI FUNCIONAL MONOCROMA TICA COM 12.00 MÊS 18000000 21 600 00 
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PAPEL, INSUMOS E PECAS DE 
REPOSICAO 
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GRAFICA- DO TIPO IMPRESSORA LASER 

6 432653-9 33903983 MONOCROMATICA,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E 12,00 MÊS I 120 0000 13 440,00 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PAPEL 
INSUMOS E PECAS DE REPOSICAO 
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GRAFICA- DO TIPO COPIADORA LASER 

432656-3 33903983 MULTIFUNCIONAL EM CORES.COM MANUTENCAO 12 00 MÊS 400,0000 4 800 00 
PREVENTIVA E CORRETIVA. COM FORNECIMENTO DE 
PAPEL INSUMOS E PECAS DE REPOSICAO 
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GRAFICA- DO TIPO COPIADORA LASER 

8 432655-5 3 3 90 39 83 MUL TIFUNCIONAL MONOCROMA TICA COM SUPORTE 1200 MÉS 1 896 0000 22 752 00 
PARA PAPEL TAMANHO A3 A A6,COM MANUTENCAO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE 

Data da Impressão: 24/01 /2017 Resp. Impressão: ANA GORETTI TARGINO GLASNER 



NOTA DE EMPENHO 

8 432655-5 3.3.90.39.83 PAPEL, INSUMOS E PECAS DE REPOSICAO 

9 306397-6 3 3.90.39.83 

I OBSERVAÇÃO 

- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 
GRAFICA- DO TIPO MAQUINA COPIADORA, SCANNER, 
IMPRESSORA DIGITAL MONOCROMATICA,VELOCIDADE 
MINIMA DE 30 COPIAS/MIN,COM ALIMENTADOR 
AUTOMATICO DE ORIGINAIS, CAPACIDADE DE ALCEAR 
ELETRONICO E CLASSIFICAR, INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE PAPEL E INSUMOS,COM 
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 

PL N" 54/2016- PREGÃO PRESENCIA N" 34/2016 - PETCE N" 43.230/16. 

12,00 

12,00 

DATA DO EMPENHO: NUMERO: FOLHA: 

02/01/2017 2017NE000030 

MÊS 1.896.0000 22.752,00 

MÊS 70 200,00 

ATENDENDO AO PEDIDO N" 81/2016 DO DAl- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPROGRAFIA COM VIGÊNCIA DE 48 MESES (EMPENHADO APENAS 12 
MESES DE 2017). 

--- -============~============~==~~==========~ I TOTAL 
LOCALIDADE DE ENTREGA: 

RUA DA AURORA, 885. RECIFE- PE 

Data da Impressão: 24/01 / 2017 

ASSINATURA~ 

FERNANDO MALHEIROS DE ANDRADE LIMA 

CPF: 664.931 .534-68 

202.392,00 

Resp. Impressão: ANA GORETTI TARGINO GLASNER 

' · 



' {il NOTA DE EMPENHO 
PERNAMBUCO 
• o .., .. ................. , .. . . 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

--------------------------------

DATA DO EMPENHO: 

02/01/2017 

CNPJ: 

11.435.633/0001-49 

NÚMERO: 

2C17NE000031 

CÓDIGOUG: 

020001 

FOLHA: 

GESTÃO: 

00001 J 
CREDOR: 

DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS L TOA 

ENDEREÇO DO CREDOR: CIDADE: 

CNPJ: 

41.D57 324/0001-43 

U.F.: 

Tribu .dl de Captas PE 
c 1s. &:r 

AVENIDA CRUZ CABUGA N. 706 RECIFE PE 50040000 ~~~ 

00002 01 .122.0991.4411 0000 I NAT. DA DESPESA: 

3.3.90.39 

FONTE: 

0101000000 

CóDIGO U.O.: r PROGRAMA DE TRABALHO: 

----IMPORTÃNCIA POR EXTENSO: 

TRES MIL E SEISCENTOS REAIS 

FICHA FINANCEIRA: 

12017.020001 .00001.0101000000.33000000.10- OUTRAS DESPESAS CORRENTES- Outras Despesas Correntes 

MODALIDADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERÊNCIA: 

2- ESTIMATIVO 1- NORMAL -LICITAÇÃO: MODALIDADE DA LICITAÇÃO: NUMERO DO PROTOCOLO: 

0200012016000403 6- PREGAO PRESENCIAL 

REFERÊNCIA LEGAL 

IMPORTÃNCIA: 

3.600,00 

DECRETO ESTADUAL N• 32.541/08- LEI FEDERAL N° 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL) 

CONVÊNIO: 

I CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: r:•ço, I ABRIL: 

300,00 300.00 300,00 
----1 

MAIO: JUNHO: LHO: AGOSTO: 

300,00 300,00 300.00 

I OUTUBRO: -1 SETEMBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

300,00 300,00 300,00 
L_ 

ITENS DO EMPENHO 

300,00 I 

300.00 

300,00 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE 
FORNECIMENTO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

238679-8 3 3 90.39 83 SERVICO DE FOTOCOPIA· EM PRETO E BRANCO EM 
PAPEL TAMANHO A4, SEM OPERADOR 

I OBSERVAÇÃO 

36 000,00 UNIDADE 0,1000 3 600 00 

PL W 54/2016 - PREGÃO PRES. W 34/2016- PETCE N" 43.2J 07i6. --- -I ATENDENDO AO PEDIDO N" 81/2016 DO DAl- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPROGRAFIA COM VIGÊNCIA DE 48 MESES (EMPENHADO APENAS 12 
MESES p/ 2017). Obs.: cópia gerada em multífuncíonal colorida. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

RUA DA AURORA, 885. RECIFE- PE 

Data da Impressão: 24/01/2017 

TOTAL 

ASSINATURA~~ 
~~-

FERNANDO MALHEIROS DE ANDRADE LIMA 

CPF: 664.931.534-68 

3 600,00 

Resp. Impressão: ANA GORETTI TARGINO GLASNER 




