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PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 

 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, por sua Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 185/2013, publicado no Diário do 
Poder Legislativo de 05 de setembro de 2013 e pelo Ato da Mesa Diretora nº 014/2012, 
publicado no Diário do Poder Legislativo de 29 de março de 2012, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS 
para aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática previstos no Anexo I – 
Termo de Referência - deste Edital, conforme Processos Administrativos nº 361/2014, 
363/2014, 364/2014, 365/2014, 366/2014, 367/2014, 369/2014, 370/2014, 683/2014, 684/2014, 
685/2014, 697/2014, 698/2014, 699/2014, 736/2014 e 737/2014 que será regido pela Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Resoluções nº 1.219/2007 e 
1.412/2009 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei nº 
123/2006 e demais legislações pátrias em vigor, consoantes as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, visando o atendimento das necessidades desta Casa Legislativa. 
 
O recebimento dos Envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 
20/08/2014 às 09:00 horas, na Assembleia Legislativa da Paraíba, na Sala de Reuniões da  
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Duque de Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º 
andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro, João Pessoa/PB, telefone 3214-4583.   
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente Licitação é a seleção da Proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, visando a aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, 
para atender as necessidades desta Casa Legislativa, conforme especificado no Anexo I – 
Termo de Referência - deste Edital, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços 
da Assembleia Legislativa para contratações futuras, na forma estabelecida na Resolução nº 
1.412/2009.  
 
1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na 
forma do Anexo II e nas condições previstas neste Edital; 
 
1.3. As quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência - são estimativas de 
consumo anual. 
 

1.3.1. As quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência - serão 

liberadas, gradativamente, de acordo com a necessidade da Assembleia Legislativa da 
Paraíba. 
 
1.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, a partir da 
data de publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no Diário do Poder Legislativo, 
conforme Resolução nº 1.412/2009. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem às exigências deste Edital e 
seus Anexos. 
 

2.1.1 - Poderão participar da presente Licitação as pessoas jurídicas do 
ramo pertinente ao objeto desta licitação, mediante comprovação nos termos do subitem 
3.3.2 deste edital.                    
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2.2. Não será permitida a participação de empresas em consórcio ou que se encontre em 
Processo de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, nos termos da Lei nº 
11.101/2005 ou que se encontrem incursas nas penalidades previstas no Art. 87, Incisos III e 
IV (imposta por Órgão da Administração Pública Direta), da Lei nº 8.666/93. 
 
2.3. Não poderá participar da Licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente de órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela Licitação. 
 
2.4. É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa licitante, salvo, nos 
casos de representação para itens distintos. 
 

2.4.1. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de 
seu representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do 
mesmo. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 
3.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a proponente poderá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com a entrega da respectiva cópia. 
 
3.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

3.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação de: Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, do documento de eleição de seus administradores, 
devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de pessoas jurídicas, conforme o 
caso. 

 
3.2.2. Tratando-se de procurador, deverá apresentar Instrumento Público ou 

Particular de Procuração, com firma reconhecida em Cartório, com poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da proponente, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 
3.2.2.1. O Instrumento de Procuração Público ou Particular deverá 

estar no prazo de validade nele previstos, e quando não mencionado, será considerada 
válida dentro do prazo de até 01 (um) ano. 
 
3.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação, 
conforme Anexo III e de acordo com o Art. 4º, Inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e da 
Resolução nº 1.412/2009, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da 
habilitação. 
 

3.3.1 – EM CASOS DE REPRESENTAÇÃO, O CREDENCIAMENTO FAR-SE-
Á ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR, OU, AINDA, CARTA DE 
CREDENCIAMENTO, CONFORME MODELO APRESENTADO NO ANEXO VIII DO 
PRESENTE EDITAL, QUE COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA FORMULAR 
OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS 
PERTINENTES AO CERTAME, EM NOME DA PROPONENTE. 

 
3.3.2 - DEVERÁ SER APRESENTADA CÓPIA AUTENTICADA DO 

RESPECTIVO ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL, OU DOCUMENTO EQUIVALENTE E DA 
ÚLTIMA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA OU CONTRATUAL, DEVIDAMENTE REGISTRADO 
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NA JUNTA COMERCIAL, NO QUAL ESTEJAM EXPRESSOS OS PODERES PARA 
EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM DECORRÊNCIA DE TAL 
INVESTIDURA.    
 

3.3.3 - AS LICITANTES ME E EPP, POR INTERMÉDIO DE SEUS 
REPRESENTANTES, APRESENTARÃO, AINDA, NA FASE DE CREDENCIAMENTO, 
DECLARAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, 
COMPREENDEM-SE COMO SENDO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE CONFORME PRESCREVE O ART.3 DA REFERIDA LEI, CONFORME MODELO A 
SEGUIR: 
                                                                              

DECLARAÇÃO 
                                                                              
 
A EMPRESA............................................................................., CNPJ N°......................., 
DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE PARA PARTICIPAR DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº ........., ENQUADRA-SE COMO MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE  E 
QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO REGISTRO DE EMPRESAS 
MERCANTIS OU NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS (CONFORME O CASO). 
     

LOCAL E DATA 
                    _________________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL 
 
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 
da proposta e ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará 
o licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
3.6. Será admitido o substabelecimento do credenciamento desde que devidamente justificado 
e esteja previsto no Instrumento de Procuração e/ou credenciamento poderes específicos para 
o tal ato. 

 
3.7. A ausência do credenciado a qualquer das fases do certame, será interpretada como 
desistência da prática dos atos a serem realizados no referido momento. 

 
3.8. Toda a documentação exigida para o certame deverá ser apresentada em cópia legível, 
devidamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, e/ou documento disponível na Internet, no “site” oficial 
do órgão emissor, sendo que, somente serão considerados válidos aqueles que estejam em 
plena validade.  
 

3.8.1 Documentos em fac-símile (FAX) não serão aceitos. 
 
4 – DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 
 
4.1. As Propostas de Preços e Documentos de Habilitação deverão ser apresentadas no local, 
dia e hora determinada no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintos, 
devidamente fechados, e atender aos seguintes requisitos, sob pena de desclassificação: 
 

4.1.1. Aos licitantes interessados, fica resguardado o direito de enviar os 
envelopes de Credenciamento, Proposta Comercial e Documentos de Habilitação por via 
postal, desde que sejam Protocolados na Comissão Permanente de Licitação da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, endereçado à Rua Duque de Caxias, 560 – anexo IV - 1º 
andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro, João Pessoa/PB, telefone 3214-4583, com toda a 
identificação do licitante e dados pertinentes ao procedimento licitatório em epígrafe e, 
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impreterivelmente, com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para 
abertura da sessão pública supracitada. 

 
4.1.2. Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e 

conteúdo dos documentos referidos no subitem anterior correm por conta e risco do licitante.                
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DA PARAÍBA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/O PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 
DATA/HORA: 20/08/2014 ÀS 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO SEJA 
PERSONALIZADO - TIMBRADO). 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DA PARAÍBA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/O PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014  
DATA/HORA: 20/08/2014 ÀS 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO SEJA 
PERSONALIZADO - TIMBRADO). 
 
4.2. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.2.1. A Proposta de Preços deverá ser redigida de forma clara, identificada com a Razão 
Social, endereço, número da inscrição do CNPJ/MF, nº de telefone e do “fac-símile” (fax), e 
assinada pelo licitante ou seu representante legal, com menção do número do Pregão e do 
Processo Administrativo. 
 
4.2.2. Regra obrigatória no preenchimento do Anexo VI: 
 

4.2.2.1. Preços unitários da Proposta, incluindo todos os custos diretos e 
indiretos, demais encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao 
objeto licitado; 
 
4.2.3. O prazo de validade da Proposta, não ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua apresentação;       
                                                                                                                    
4.2.4. As ME e EPP deverão declarar expressamente na proposta comercial a opção pelo 
SIMPLES, bem como inserir no valor proposto, todos os tributos/encargos/insumos, inerentes 
ao objeto/serviço ofertado. 
                    
4.2.5. Indicação da Conta Corrente, Agência e nome do Banco, para recebimento dos 
pagamentos. 
 
4.2.6. Descrição detalhada do objeto, tais como: características do objeto, procedência e 
demais dados que a licitante julgar necessário. 
 
4.2.7. Não serão aceitas Propostas alternativas, com rasuras, emendas ou entrelinhas. 
 

4.2.7.1. A apresentação da Proposta implicará plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

4.2.7.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 
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4.3. DA HABILITAÇÃO 
 
4.3.1. Para se habilitarem na presente Licitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes 
documentos, sob pena de inabilitação. 
 

4.3.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou, 
 

2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de 
documento da eleição de seus administradores; ou, 
 

3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova 
de eleição da diretoria em exercício; ou ainda, 
 

4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em 
funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 

4.3.1.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

 
2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

 
 3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos 
seguintes documentos, nos termos da resolução conjunta PGFN/RFB nº 02, de 31 de agosto 
de 2005: Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Divida Ativa da União, ou Certidões Individuais até a expiração de seu 
prazo de validade; 
  

 4 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, mediante os seguintes documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, (específica), emitido 

pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na 
forma da Lei; 

 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRS), emitido pelo órgão 

competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei. 
 
            5 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) 
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, 
na forma da Lei. 
 
            6 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISS), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei. 
 

7 -  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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            4.3.1.3. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
            I. Atestados de Capacidade Técnica da licitante, emitidos por entidade da 
Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada que 
comprove, de maneira satisfatória, aptidão para desempenho de atividade pertinente com o 
objeto da presente Licitação; 
 

                         I.1. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, 
não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente. 
 
                                     I.1.1. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa 
proponente, ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio 
da empresa emitente e da empresa proponente. 
 
            4.3.1.4. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: 
 

I. Balanço Patrimonial acompanhado das demonstrações contábeis do último 
exercício financeiro (inclusive o índice de solvência geral) já exigíveis, e apresentados 
na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. São 
considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Contábeis que sejam apresentados com assinatura do técnico responsável, devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo empresário. 

 
I.a. Vedada a sua substituição por Balancete ou Balanços Provisórios, 

podendo ocorrer atualizações desde que observados os índices oficiais quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 

II. Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de Sociedade Anônima, 
admitir-se-á a apresentação do Balanço devidamente registrado acompanhado da cópia da 
respectiva publicação na imprensa oficial. 

 
III. As empresas com menos de 01(um) ano de exercício social de existência, devem 

cumprir a exigência contida no Inciso I, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do 
último Balanço Patrimonial levantado. 

 
          IV. Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações 
contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 
 

V. A análise da qualificação econômico-financeira será feita, utilizando o seguinte 
índice, que deverá vir calculado em documento anexo ao Balanço Patrimonial, 
aplicando-se a fórmula abaixo: 
 
Solvência Geral (SG) 
 
Onde: 
 
                                                 Ativo Total   
                SG = ------------------------------------------------------------------------------   ≥ 1 
                            Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo 
  
Estarão habilitadas neste item, somente as empresas que apresentarem resultado igual 
ou maior a 01 (um), no índice SG. 
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4.3.1.5. Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência ou 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, expedida pelo 
Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurídica, observando o prazo estipulado no subitem 
4.4 deste Edital. 
 

4.3.1.6. Declaração firmada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, 
de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (cumprimento do disposto no 
Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), em conformidade com o Anexo IV deste 
Edital. 
 
4.4. Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos e, quando 
não mencionado, será considerado válido se dentro do prazo de até 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão, à exceção do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica que 
será(ão) objeto de análise quanto a esse aspecto. 
 
4.5. Os documentos apresentados pela licitante, para fins de Habilitação, deverão pertencer à 
empresa que efetivamente executará o objeto do certame, ou seja, o número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, 
exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) 
e/ou Balanço é centralizado. 
 
4.6. Da substituição da Documentação: 
 

4.6.1. Os documentos exigidos nos subitens 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.5, poderão ser 
substituídos pelo Certificado de Cadastramento e Habilitação - CECH em vigor, emitido pelo 
SIREF – Sistema Integrado de Registro de Fornecedores da SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. 
 
4.7. DA DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

4.7.1 O Certificado de Registro Cadastral bem como toda documentação deverá 
estar acompanhado de Declaração do Compromisso de, a qualquer tempo, informar sob 
pena de aplicação das penalidades cabíveis, a ocorrência de fatos supervenientes 
impeditivos à Habilitação, devidamente assinada pelo representante legal da empresa 
participante, na forma determinada no Artigo 32, §2º da Lei Federal de Licitações, 
conforme Anexo V deste Edital. 
 
5. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 
 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e de 
Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pela Lei nº 123/2006. 
 

5.1.1. O critério de julgamento das Propostas será pelo MENOR PREÇO POR LOTE,  
conforme o definido neste Edital e seus Anexos; 

 
5.2.. Ao preço do primeiro colocado em cada item poderão ser registrados tantos fornecedores 
que aderirem ao preço do primeiro. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será 
registrada na própria sessão da Licitação. 
 
5.3. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão pública 
para processamento da Licitação, iniciando-se com o credenciamento dos interessados na 
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participação do certame e recebimento dos envelopes contendo as Propostas e os 
Documentos de Habilitação e a Declaração de Habilitação (Anexo III), de que trata o subitem 
3.3. deste Edital, do cumprimento de todos os requisitos da Habilitação; 
 
5.4. Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro procederá a abertura dos Envelopes nº 
01 contendo as Propostas de Preços e as ordenará em ordem crescente dos preços ofertados 
para os itens definidos neste Edital e seus Anexos, admitida as Propostas que tenham sido 
apresentadas com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à 
de menor preço, apresentando respectiva análise prévia dos preços em relação ao valor de 
referência. 
 

5.4.1. Na impossibilidade de classificação de, no mínimo 03 (três) Propostas escritas 
nas condições definidas no subitem anterior, será admitida a melhor oferta subsequente, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem da fase de lances, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos nas Propostas escritas; 

 
5.4.2. No caso de empate entre as Propostas, realizar-se-á o sorteio para definir a 

ordem da apresentação dos lances. 
 

5.4.2.1. COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE E EM CUMPRIMENTO À LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/06, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO A ME 
(MICROEMPRESA) E A EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE). 

  
5.4.2.2 – NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, OCORRERÁ 

EMPATE QUANDO ME OU EPP APRESENTAR PROPOSTA ATÉ 5% SUPERIOR A 
MELHOR PROPOSTA.       

  
5.4.2.3 - A ME OU EPP MELHOR CLASSIFICADA SERÁ CONVIDADA A 

APRESENTAR PROPOSTA COM PREÇO INFERIOR AO DA PRIMEIRA CLASSIFICADA, 
NOS TERMOS DO ART. 45, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.  

                                                         
5.4.2.4 - SENDO ACEITÁVEL A OFERTA DE MENOR PREÇO, SERÁ 

VERIFICADO O ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE QUE 
A TIVER FORMULADO, RESGUARDADAS AS DETERMINAÇÕES DOS ARTS 42 E 43 DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.  

                                                          
5.4.3. Aos proponentes titulares das Propostas classificadas será dada oportunidade 

para a disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
objetivando a escolha da Proposta de menor valor para o item. 
 

5.4.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes do item 14.1, Inciso II deste Edital; 

 
5.4.5. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente, pelo critério “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, conforme o definido neste Edital; 
 
5.5. O pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da Proposta primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor apresentado de acordo com o definido neste Edital e seus Anexos; 
 
5.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do 
licitante que a tiver ofertado; 
  
            5.6.1. O proponente que não apresentar qualquer dos documentos relacionados neste 
Edital, ou apresentá-lo com vício ou defeito ou fora do prazo de validade, será preliminarmente, 
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a Proposta desclassificada ou a empresa inabilitada; 
 
            5.6.2. Constatado o atendimento dos requisitos de Habilitação previsto no Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
            5.6.3. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação do licitante, 
observada a ordem de classificação, até a apuração de uma Proposta que atende todas as 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos; 
 
5.7. Conhecida a vencedora e para fins de Registro de Preços em cumprimento ao disposto na 
legislação regente da matéria, o Pregoeiro consultará as demais classificadas, respeitada a 
ordem de classificação das Propostas, se aceitam fornecer ao preço daquela, observado o 
seguinte procedimento: 
 

5.7.1. As proponentes que aceitarem praticar o preço da primeira classificada manterão 
a mesma ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de Preços e 
terão abertos os envelopes contendo a Documentação de Habilitação, a fim de que seja 
verificado o atendimento às exigências habilitatórias requisitadas. 
 

5.7.2. As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor Proposta serão 
liberadas, sendo-lhes devolvido o Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação. 

 
5.7.3. As proponentes que desatenderem as exigências habilitatórias serão declaradas 

desqualificadas. 
 

5.7.4. Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes 
classificadas serão declaradas vencedoras, sendo seus preços registrados para os itens 
correspondentes, em razão do menor preço, de acordo com o fixado neste Edital, obedecida a 
ordem de classificação apurada na Licitação. 
 

5.7.5 Ao valor da primeira colocada em cada item, poderão ser registradas tantas 
empresas que aderirem ao preço do primeiro, admitida inclusive, para complementação da 
quantidade estimada para o item, observado a ordem de classificação das Propostas. A 
confirmação de adesão ao primeiro menor preço será registrada na própria sessão da 
Licitação. 

 
5.7.6. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos proponentes 
presentes. 
                                                             
6. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, os 
fornecedores e órgãos participantes, com características de compromisso do licitante vencedor, 
se convocado, vir celebrar contrato para fornecimento dos combustíveis licitados, nas 
condições definidas neste Edital e seus Anexos e, se for o caso, com os demais classificados 
que aceitarem fornecer o objeto licitado, pelo valor do primeiro menor preço, obedecida a 
ordem de classificação e os quantitativos propostos. 
 
6.2. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 03 
(dias) úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 
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6.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAIBA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. 

 
6.3. Colhidas as assinaturas, o órgão gerenciador, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, providenciará a imediata publicação da Ata no Diário do Poder Legislativo 
(DPL). 
 
6.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Preços, após a sua respectiva assinatura. 
 
6.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ela previstas neste Edital 
e seus Anexos, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL convocará os demais licitantes, na ordem de 
classificação, mantido o preço do primeiro classificado na Licitação. 

 
6.6. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA não se obriga a firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nas quantidades estimadas, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
 
6.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das Propostas, sem que haja 
convocação para a assinatura do Termo de Registro de Preços e Fornecimento, os licitantes 
estarão liberados dos compromissos assumidos. 
 
6.8. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, 
a contar da data de publicação de seu Extrato no Diário do Poder Legislativo. 
 
6.9. As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observados os prazos 
estabelecidos na referida Lei, devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração. 
 
7. DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 
 
7.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrentes da 
presente Licitação serão da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, como órgão gerenciador do Sistema de Registro de 
Preços, nos termos da Resolução nº 1.412/2009. 
 
7.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para 
os equipamentos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e 
fixação do valor máximo a ser pago pela Administração. 
 
8. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, conforme o Anexo I – Termo de Referência - do presente Edital; 

 
8.2. Caberá ao órgão ou entidade usuário a responsabilidade, após a contratação, pelo 
controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação 
das sanções previstas neste Edital; 
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8.3. Caberá ainda ao órgão ou entidade usuário informar ao gerenciador da Ata, do não 
comparecimento do fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, 
conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades 
cabíveis ao fornecedor faltoso; 
 
8.4. Ao órgão ou entidade usuário da Ata de Registro de Preços fica vedada a aquisição do 
objeto licitado neste certame com preços superiores aos registrados, devendo notificar à 
Assembleia Legislativa Estado da Paraíba os casos de licitações com preços inferiores a estes. 
 
8.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata, na forma do Anexo II, nas 
condições previstas neste Edital; 
 
9. DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO  
 
9.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto pela 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. 
 
9.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo 
órgão participante ao Órgão Gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do 
fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a 
assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente pelo órgão requisitante, devidamente 
autorizado pela autoridade superior, e ainda, acompanhada pela Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, contendo o número de referência da Ata. 
 
 9.2.1. As empresas contratadas se obrigam a fornecer o produto solicitado de acordo 
com pedido da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, do Sistema de Registro de 
Preços. 
 
9.3. Caso a(s) empresa(s) classificada(s) não puder(em) fornecer o produto solicitado, ou o 
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá(ao) comunicar por escrito o fato à 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
9.4. A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 
fornecimentos efetuadas dentro do prazo de validade do Registro. 
 

9.4.1.  A entrega do produto será realizada na sede da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, localizada à Praça João Pessoa, S/n – Centro - João 
Pessoa/PB ou em local a ser indicado e de acordo com a solicitação deste Poder. 
 
9.5. Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber(em) ou não retirar(em) 
a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento e assim, 
sucessivamente, quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades 
cabíveis. 
 
9.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira e assim, sucessivamente, de acordo com o consumo 
anual previsto para cada item do Anexo I – Termo de Referência - deste Edital. 
 
9.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de Notas 
Fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número 
da Ata de Registro de Preços, a quantidade, o valor unitário, o valor total e o local da entrega, 
além das demais exigências legais. 
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9.7.1. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a 
não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da 
entrega. 
 
9.8. Todas as despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da 
detentora da Ata. 
 
10. DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de 
Preços serão firmadas diretamente com o órgão ou usuário da Ata, observadas as condições 
estabelecidas neste Edital e o que dispõe o art. 62 da Lei nº 8.666.93, e será formalizada 
através de: 
 

10.1.1. Nota de Empenho ou documento equivalente, quando o objeto entregue 
não envolver obrigações futuras, inclusive assistência técnica nos equipamentos em comodato; 

 
10.1.2. Nota e Empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, 

quando presentes obrigações futuras e /ou assistência técnica; 
 
10.2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato será de 03 
(três) dias úteis, contados da convocação; 
 
10.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e 
observarão, obrigatoriamente, os valores registrados em Ata. 
 
11. DO PREÇO E REALINHAMENTO 
 
11.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços. 
 

11.1.1 Consideram-se Preços Registrados aqueles atribuídos aos produtos, incluídas 
todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, 
mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas 
neste Edital. 

 
11.2. Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou 
para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” 
do Inciso II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos 
estabelecidos no Art. 15 e seguintes, da Resolução nº 1.412/2009. 
 
11.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos preços ou cancelamento 
do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no Processo. 
 
11.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, julgando conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 
preço, resguardada a compensação prescrita no subitem 12.8.3, liberando os fornecedores do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
 
11.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 
Comissão Permanente de Licitação notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 
registrado para o lote, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do 
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
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11.5.1. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Administração 
formalmente desonerará o fornecedor em relação ao lote e cancelará o seu Registro, sem 
prejuízos das penalidades cabíveis. 

 
11.5.2. Simultaneamente, procederá a convocação dos demais fornecedores, 

respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
 

11.6. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e, o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento 
devidamente instruído, pedir Realinhamento de Preços ou o cancelamento de seu Registro. 
 

11.6.1. A comprovação, para efeitos de Realinhamento de Preços ou do pedido de 
Cancelamento do Registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 
elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de Planilha de Custos, Lista de 
Preços de Fabricantes, Notas Fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à 
data da apresentação da Proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do 
pedido. 
 
11.7. O realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de 
Dados, Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das 
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa 
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o 
pedido. 
 
11.8. Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 
estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, dando-
se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 
classificados, respeitando a ordem de classificação. 
 

11.8.1. Frustrada a negociação da manutenção do preço originalmente oferecido, o 
Órgão Gerenciador abrirá prazo para apresentação de novas Propostas, observado o seguinte: 

 
a) As Propostas com os novos preços deverão constar de envelope lacrado, a ser 

entregue na data, local e horário previamente determinado. 
 

            b) O novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço inicial apresentado 
em Proposta e o preço de mercado vigente à época da Licitação, sendo registrado o de menor 
valor. 

 
11.8.2. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as 

licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador 
revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos 
assumidos, sem aplicação de penalidade. 

 
11.8.3. Na fase da negociação de realinhamento de preços de que trata o subitem 12.6, 

ficará a empresa licitante condicionada a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos 
usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação dos valores 
dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do 
equilíbrio originalmente estipulado. 
 
11.9. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser 
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as 
empresas vinculadas. 
 
11.10. Na ocorrência de cancelamento de Registro de Preço para o item, poderá o Gestor da 
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Ata proceder à nova Licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da 
fornecedora, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada 
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
.                
12.2. O prazo de pagamento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento 
definitivo de cada solicitação, contados do aceite das Faturas / Notas Fiscais. 
 
12.3. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela fornecedora, de que 
se encontra regular com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social, mediante 
a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
12.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado, para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
12.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, ao seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
12.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 
fins de atendimento das condições contratuais. 
 
12.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor do 
fornecedor. 
 
12.8 O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso 
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras. 
 
12.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância 
de prazo de pagamento pela fornecedora de serviço, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 
12.10. A Administração efetuará retenção na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do 
fornecedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho ou documento 
equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em Lei, devidamente 
informados e aceitos, ficará o fornecedor, a juízo da autoridade competente, sujeito às 
seguintes penalidades: 
 

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de Empenho e/ou 
Contrato; 

 
II - Cancelamento do preço registrado; 
 
III - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
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13.2. As sanções previstas nos Incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
13.3. Por atraso injustificado na execução do contrato: 
 

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em 
atraso até o trigésimo dia; 

 
II - Rescisão unilateral do contrato após o 30º (trigésimo) dia de atraso e; 
 
III - Cancelamento do preço registrado. 

 
13.4. Por inexecução total ou execução irregular do Contrato de Fornecimento ou Prestação de 
Serviço: 
 

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou 

da totalidade do fornecimento pelo fornecedor; 
 
III - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
13.5. A penalidade de multa, estabelecida no Inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as 
sanções previstas nos Incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral 
do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
 
13.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da Proposta e cometimento de 
fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais: 
 

I - Suspensão temporária de participação em Licitação ou impedimento de contratar 
com a Administração por até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado Estadual de 
Cadastramento e Habilitação, emitido pela Gerência Operacional de Cadastro de 
Fornecedores. 

 
13.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos Incisos anteriores no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da Notificação, ensejará também a aplicação da pena de 
suspensão temporária de participação em Licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração, enquanto não adimplida a obrigação; 
 
13.8. Fica garantido a fornecedora o direito prévio do contraditório e de ampla defesa, no 
respectivo Processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação 
do ato; 
 
13.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que requeridas por escrito e no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração 
da aplicação da pena. 
 
13.10. Competirá a Assembleia Legislativa, na qualidade de Gestora da Ata de Registro de 
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Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 13.1, Inciso III; do subitem 13.3; e 
Incisos III e IV do subitem 13.4 deste Edital; 
 
13.11. A penalidade estabelecida no Inciso IV do subitem 13.4 será de competência exclusiva 
da autoridade máxima da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, facultada a ampla 
defesa, na forma e no prazo estipulados no subitem 13.8, podendo a reabilitação ser concedida 
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção 
mínima de 02 (dois) anos; 
 
13.12. Ao órgão usuário, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das 
obrigações relativas ao contrato de fornecimento ou serviços, caberá a aplicação das demais 
penalidades previstas no instrumento de convocação, 
 
13.13. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba.  
 
14. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
 
14.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e por iniciativa do Gestor da Ata, 
quando: 
 

14.1.1. A fornecedora não formalizar o Contrato decorrente do Registro de Preços e/ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem 
justificativa aceitável; 
 

14.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento 
de ajuste; 
 

14.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver 
êxito na negociação; 
 

 14.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços 
por motivos elencados no Art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/83; 
 

 14.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
 

14.2. Cancelado do Registro de Preço induzirá na convocação do fornecedor com classificação 
imediatamente subsequente. 
 
14.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo 
Processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
 
15.  DOS ESCLARECIMENTOS DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
15.1. Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer proponente poderá declinar na própria sessão a 
intenção motivada de recorrer da decisão. 
 

15.1.1. Admitido o Recurso, o Pregoeiro suspenderá a sessão, concedendo o prazo de 
03 (três) dias corridos contados da intimação para a apresentação das razões recursais, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para em igual número de dias apresentar 
contra razões, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos Autos, com a finalidade de subsidiar a preparação dos 
instrumentos recursais. 
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15.1.2. O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior responsável pela 
autorização da licitação por intermédio do Pregoeiro e deverá declinar sobre a motivação 
sustentada na sessão. 

 
15.1.3. Acolhidas as razões recursais pelo Pregoeiro este retomará a sessão, no dia e 

hora estabelecida, para a reformulação do ato combatido e consequente adjudicação do objeto 
ao licitante vencedor. 

 
15.1.4. Não ocorrendo retratação da decisão pelo Pregoeiro, este emitirá relatório 

circunstanciado expondo suas razões de manutenção da decisão e fará subir à autoridade 
máxima competente para a emissão de parecer final e adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor. 

 
15.1.5. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a 

decadência do direito de recorrer. 
 
15.1.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 
 
15.1.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 

15.2. Até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para recebimento das Propostas e 
Habilitação, o licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. 
 

15.2.1. O não exercício de impugnação do prazo acima fixado decairá o direito de 
fazê-lo administrativamente. 

 
15.2.2. O instrumento de impugnação deverá ser dirigido à autoridade que expediu 

o ato convocatório, e protocolado na Divisão de Protocolo desta Casa Legislativa. 
 
15.2.3. O acolhimento das razões apresentadas no instrumento de impugnação 

importará na designação de nova data para a realização da Licitação. 
 

   15.2.4. A ausência de decisão administrativa definitiva relativa aos atos combatidos 
na impugnação em data anterior ao fixado para realização da Licitação, confere ao licitante a 
sua permanência no certame até a ocorrência deste evento. 

 
16 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
                                                                              
16.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.                       
                                                                              
16.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento.                                         
 
17 - DO CONTRATO 
                                                                              
17.1. Encerrado o procedimento licitatório, será elaborado o respectivo Termo de Contrato, 
onde o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o mesmo, 
desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas neste Edital, e de conformidade com 
a proposta aceita.                                             
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17.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação para assinar o contrato. 

                                                     
17.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato.          
                                    
17.2. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação para tal, através de fax ou correio eletrônico.                                                        
                                                                        
17.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do 
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1. As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas com Recursos Orçamentários 
da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na classificação funcional programática 
01101.01122.5046.4216, nos elementos de despesa 33903000.100 e 44905200.100. 
             
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, quanto a falhas ou irregularidades que o viciarem. 
                                                                      
19.2 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos.        
                                                                            
19.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
                                                             
19.4. Serão desclassificadas as Propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis, preço 
global ou unitário simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero. 
 
19.5. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, 
vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da 
Licitação. 
 
19.6. Fica assegurado ao Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Licitação, 
observada as disposições contidas no Art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
19.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como, pelo custo da preparação 
e apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
19.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo 
comunicação ao contrário. 
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19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba – AL/PB. 
 
19.10. O descumprimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de 
sua Proposta, durante a realização da sessão pública da Licitação. 
 
19.11. As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios de que 
regem o procedimento licitatório e o Contrato. 
 
19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou, anulada, no todo ou em parte, 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado.  
                
19.13. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 
 
19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação vigente. 
 
19.15. Os envelopes contendo a “Documentação e Propostas” eliminadas do certame ficarão a 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da 
Licitação. Após este período, serão destruídos. 
 
19.16. As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 

 O PREGOEIRO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PODERÁ 
RELEVAR OMISSÕES PURAMENTE FORMAIS OBSERVADAS NA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA, DESDE QUE NÃO CONTRARIEM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO 
COMPROMETAM A LISURA DA LICITAÇÃO, SENDO POSSÍVEL A PROMOÇÃO DE 
DILIGÊNCIA DESTINADA A ESCLARECER OU A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO 
PROCESSO, PODENDO TAMBÉM ESTABELECER UM PRAZO DE 24 HORAS PARA 
RESOLUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ EM 
AUTOMÁTICA INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME O CASO.    

 

 A critério do Pregoeiro a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia e 
horário definidos por ele, o qual será registrado em Ata.                      

 

 Compete ao pregoeiro suprimir as incorreções meramente formais por meio de 
ERRATA do pregão, devidamente acostada aos autos do processo físico. 
 
19.17. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente Licitação poderão ser 
obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL da Assembleia Legislativa, localizada 
à Rua Duque de Caxias, 560 – anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias), centro, João 
Pessoa/PB, telefone 3214-4583. 
 
19.18. Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa - PB, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta Licitação e que não 
possam ser dirimidas administrativamente. 
 
19.19. Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição: Anexo I ( 
Termo de Referência), Anexo II (Minuta da Ata de Registro de Preços), Anexo III (Declaração 
de Habilitação), Anexo IV (Declaração de menor); Anexo V (Declaração de Compromisso); 
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Anexo VI (Modelo de Proposta de Preços); Anexo VII (Carta de credenciamento) e  Anexo VIII 
(Minuta de contrato). 

 
 
 

João Pessoa, 08 de agosto de 2014. 
 
 

____________________________ 
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – APRESENTAÇÃO 
 
1.1. O presente objeto tem por finalidade a aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 
Informática, para atender as necessidades desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, conforme especificações contidas no presente termo. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Considerando as necessidades desta Casa Legislativa, tem o presente Termo a finalidade 
de viabilizar técnica e adequadamente os procedimentos necessários, com vista à contratação 
em tela. 
 
3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS 
 
LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 

Notebook 

 Tela de LED 14¨; 

 4 GB de Memória RAM DDR3 1600 Mhz; 

 Processador com: 
 2 núcleos físicos e 4 lógicos; 
 Velocidade de 2.9 Ghz; 
 Cache L2:3 MB; 
 TDP max. 35 W; 

 Disco Rígido SATA de 500 GB; 

 Placa de vídeo integrada; 

 Unidade de DVD-RW interna; 

 Leitor de cartões de memória; 

 Wireless; 

 Webcam de 2MP integrada; 

 Interface de rede Gigabit Ethernet; 

 Interfaces: IEEE 1394, RJ-45, RJ-11, 04 (quatro) portas 
USB, eSATA, microfone e fone de ouvido, saída VGA, 
slot ExpressCard; 

 Microfone integrado; 

 Áudio integrado de alta definição com autofalantes 
integrados; 

 Teclado ABNT II; 

 Mouse Touch Pad; 

 Bateria de 06 células e fonte de alimentação; 

 Windows 7 Profissional; 

 Manuais do equipamento. 
Voltagem: Bivolt ou 220 volts. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Unidade 15 
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02 

Notebook 

 Tela de LED 14¨; 

 4 GB de Memória RAM DDR3 1600 Mhz; 

 Processador com: 
 2 núcleos físicos e 4 lógicos; 
 Velocidade de 2.9 Ghz; 
 Cache L2:3 MB; 
 TDP max. 35 W; 

 Disco Rígido SATA de 500 GB; 

 Placa de vídeo integrada; 

 Unidade de DVD-RW interna; 

 Leitor de cartões de memória; 

 Wireless; 

 Webcam de 2MP integrada; 

 Interface de rede Gigabit Ethernet; 

 Interfaces: IEEE 1394, RJ-45, RJ-11, 04 (quatro) portas 
USB, eSATA, microfone e fone de ouvido, saída VGA, 
slot ExpressCard; 

 Microfone integrado; 

 Áudio integrado de alta definição com autofalantes 
integrados; 

 Teclado ABNT II – com Alfa Numérico; 

 Mouse Touch Pad; 

 Bateria de 06 células e fonte de alimentação; 

 Windows 7 Profissional; 

 Manuais do equipamento. 
Voltagem: Bivolt ou 220 volts. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Unidade 03 

 

LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 

Data Show 

 Tecnologia: 3LCD; 

 Brilho (mínimo): 2800 ANSI Lumens; 

 Contraste (mínimo): 3.000:1; 

 Resolução (mínima): WXGA (1280 x 800); 

 Reprodução de cor (mínima): 24 bit – 16.7 milhões; 

 Conexões de Entrada: 
1 VGA (Mini D-Sub 15 pin); 
1 Vídeo composto (1 RCA); 
1 S-vídeo (mini Din 4 pin); 
1 Vídeo componente (compartilhado com entrada 
VGA); 
1 HDMI 

 Entrada de Áudio: RCA; 

 Manuais do equipamento. 
Voltagem: Bivolt ou 220 volts. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Unidade 02 

02 

Tela de Projeção Retrátil Motorizada 100 Polegadas 16:9 

 Tela de Projeção Retrátil com acionamento por controle 
remoto sem fio Rádio Frequência com alcance de até 
100 metros; 

 Acionamento por controle remoto sem fio Rádio 

Unidade 01 
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Frequência com alcance de até 100 metros; 

 Acionamento por botões localizados no módulo 
receptor do controle remoto; 

 Ponto de Parada controlado pelo usuário com o 
controle remoto; 

 Motor tubular silencioso; 

 Película com ganho 1.0 branca; 

 Caixa em aço com pintura eletrostática na cor branca; 

 Suporte integrado ao estojo metálico para fixação em 
parede ou teto; 

 Manuais do equipamento. 
Voltagem: Bivolt ou 220 volts. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 
LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 

Estabilizador de 1000VA 

 Micro processado com 8 estágios de regulação; 

 Atender a norma brasileira para estabilizadores de 
tensão NBR 14373:2006; 

 Função TRUE RMS; 

 Chave liga/desliga embutida; 

 Bivolt automático: entrada 115/127/220V e saída 115V; 

 04 tomadas de saída no padrão NEMA 5/15, sendo que 
possuam opção para pinos redondos; 

 Porta fusível externo com unidade reserva; 

 Filtro de linha interno, que atenue ruídos provenientes 
da rede elétrica (em modo comum e diferencial); 

 Proteção contra surtos de tensão proveniente da rede 
elétrica; 

 Proteção contra subtensão e sobretensão com 
desligamento e rearme automático; 

 Garantia e suporte do fabricante do equipamento 
ofertado de no mínimo 01 (um) ano.  

Unidade 40 

02 

Estabilizador de 600VA 

 Micro processado com 8 estágios de regulação; 

 Atender a norma brasileira para estabilizadores de 
tensão NBR 14373:2006; 

 Função TRUE RMS; 

 Chave liga/desliga embutida; 

 Bivolt automático: entrada 115/127/220V e saída 115V; 

 04 tomadas de saída no padrão NEMA 5/15, sendo que 
possuam opção para pinos redondos; 

 Porta fusível externo com unidade reserva; 

 Filtro de linha interno, que atenue ruídos provenientes 
da rede elétrica (em modo comum e diferencial); 

 Proteção contra surtos de tensão proveniente da rede 
elétrica; 

 Proteção contra subtensão e sobretensão com 
desligamento e rearme automático; 

 Garantia e suporte do fabricante do equipamento 
ofertado de no mínimo 01 (um) ano.  

Unidade 100 
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LOTE 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 

Impressora Laser Multifuncional de Pequeno Porte   
- Possuir tecnologia de impressão a Laser monocromático com 
as funcionalidades de impressora, scanner, copiadora e fax, 
tendo capacidade para imprimir no mínimo 25 páginas por 
minuto;  
- O equipamento deverá possuir tempo de saída de primeira 
página igual ou inferior a 9 segundos, possuindo resolução de 
impressão mínima de 600x600 dpi; 
- O equipamento deverá possuir uma unidade de 
processamento interna com velocidade mínima de 400Mhz;  
- O ciclo de impressão mensal não deverá ser inferior a 7.500 
páginas;  
- Deverá possuir memória interna mínima de 128 Mb;  
- Deverá possuir display de LCD com no mínimo 2(duas) linhas 
para verificação de status do equipamento;  
- Possuir no mínimo uma linguagem de impressão original 
nativa ou emulada do fabricante PCL ou Post Script;  
- Deverá acompanhar a impressora cartuchos de primeiro uso 
(não serão aceitos cartuchos de tonner 
recondicionados/reciclados);  
- A capacidade mínima do tonner inicial do equipamento deverá 
suportar imprimir no mínimo 2.000 páginas de acordo com a 
norma ISSO/IEC 19752, onde deverá acompanhar a 
impressora, cartuchos para imprimir pelo menos 4.000 páginas;  
- Deverá preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. 
Caso não sejam integrados o licitante deverá fornecer cilindro 
fotorreceptor (cilindro de imagem) no mínimo 80.000 páginas 
sem custo adicional para este órgão;  
- O equipamento deverá possuir a capacidade de entrada 
mínima para 260 folhas; 
- Deverá possuir a capacidade de saída mínima para 100 
folhas possuindo recurso de impressão frente e verso 
automático;  
- O equipamento deverá possuir resolução de digitalização por 
hardware mínima de até 1200dpi possibilitando a digitalização 
de documentos através do vidro e pelo alimentador automático 
de documentos (ADF) onde o mesmo deve permitir a 
alimentação de no mínimo 30 folhas;  
- Deverá possuir a capacidade de redução e ampliação de 
cópia com a proporção mínima de 25%;  
- O equipamento proposto deverá possuir no mínimo 1 porta 
USB 2.0 de alta velocidade;  
- 1 entrada de rede interna padrão Fast Ethernet 10/100- RJ45 
Compatível com TCP/IP, 1 porta RJ-11 para entrada de linha 
telefônica;  
- Deverá possuir compatibilidades para o modelo específico ou 
a série, compatibilidade com o Windows 7, Windows 8, 2003,  
2008 e Linux, Comprovação de compatibilidade pode ser 
realizada através dos drivers disponibilizados pelos fabricantes. 
Serão aceitos outros métodos (declaração do fabricante, 
drivers no site do fabricante, amostra do produto, entre outros) 
para comprovação que o equipamento é compatível com os 
sistemas operacionais exigidos, nas arquiteturas de X86 e X64. 

Unidade 40 
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Manuais do equipamento. 
Voltagem: Bivolt ou 220 volts. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 
LOTE 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 
TV LED de 32¨ FULL HD. Com entrada HDMI, Vídeo 
Componente e VGA. Incluindo cabo HDMI de 03 metros. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. Manuais do equipamento. 

Unidade 02 

02 

Câmeras CCD Sony ¼¨ de 640I linhas 0,01 lux, Day Night com 
infra e iluminação por leds infra. Balanço automático de tons 
branco e Controle automático de ganho. Alcance de 100 
metros. Carcaça impermeável para ser utilizada em ambientes 
internos e externos, podendo ficar exposta a intempéries sem a 
necessidade de caixa de proteção. Garantia mínima de 01 (um) 
ano. Manuais do equipamento. 

Unidade 32 

03 

Stand Alone para 16 Câmeras 

 Audio biderecional;  

 Capacidade para 1 HD com conexão SATA de até 2 TB;  

 Sistema dual-bitstream, opção para gravação de imagens 
em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede, 
fazendo com que a comunicação aconteça mais 
rapidamente;  

 Função pentaplex real: visualização ao vivo, gravação, 
reprodução, backup e acesso remoto por software Client ou 
navegador web, além de possibilitar a visualização de 
imagens por celular;  

 Reprodução simultânea de todos os canais sem parar a 
gravação;  

 Programação para captura e envio de alertas e fotos por 
email;  

 Software para gerenciamento das imagens: sistema 
inteligente de monitoramento e comunicação via web 
browser;  

 Software para visualização das imagens via celular (Os 
fabricantes e modelos de celulares compatíveis com a linha 
de DVRs E da Intelbras serão atualizados mensalmente no 
site do fabricante);  

 Suporte a máscara de privacidade, ajuste de cores, títulos, 
hora e data; 

 Múltiplos métodos de controle: painel frontal, controle 
remoto, mouse USB, rede e teclado VTN 1000 Intelbras;  

 Controle de câmeras speed dome (PTZ) preset, varredura, 
autopan, autotour, rotina e funções auxiliares (com speed 
dome Intelbras é possível o posicionamento 3D);  

 Operação remota: monitoramento, configuração total do 
sistema, controle PTZ, reprodução, download de arquivos 
gravados, informações sobre registros, acionamento das 
saídas de relé. 

 Bloqueio de câmera: Por nível de usuário;  

 Compressão de áudio: G. 711; 

 Compressão de vídeo: H.264; 

 Consumo: 25 W; 

 Detecção de movimento: 396 (22 x 18) zonas de detecção 

Unidade 02 
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com 6 níveis de sensibilidade configurável por canal; 

 Dimensões: 375 x 285 x 45 mm;  

 Disco rígido: 1 porta SATA, máximo de 1 HD SATA com 
capacidade para 2 TB;  

 Dispositivo de controle: Painel frontal, mouse USB, teclado 
Intelbras VTN 1000 (não incluso), controle remoto 
infravermelho e rede;  

 Divisão da tela de vídeo: Tela cheia e multiplexada, 
1/4/8/16/24;  

 Entradas de alarme: 16 canais programáveis NA/NF;  

 Entradas de áudio: BNC, 200-2800 mV, 30 K&Omega;, 24 
canais;  

 Entradas de vídeo: BNC, 1,0 Vpp, 75 &Omega;, 24canais;  

 Fonte de alimentação: 100 a 240V 50/60 Hz;  

 Funções de rede Transmissão: TCP/IP, DHCP, DDNS, 
PPOE, FTP e NTP;  

 Interface de rede: RJ45 (10/100 Mbps) em acordo com o 
padrão IEEE802.3;  

 Interface RS232: Comunicação com o computador, sinal de 
saída em acordo com EIA/TIA-232-F, máxima tensão de 
entrada 25 V;  

 Interface RS485: Controle PTZ com tensão máxima do 
sinal de 12V;  

 Interface USB: 2 portas 2.0, sendo 1 para o mouse e 1 
backup;  

 Mascaramento de câmeras: Detecção de mascaramento 
de câmera;  

 Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal;  

 Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com 
condição de sobreescrever, agendada, detecção de 
movimento, mascaramento da câmera, perda de vídeo e 
alarme;  

 Montagem: Mesa ou bandeja em rack;  

 Padrões de vídeo: NTSC e PAL;  

 Qualidade da imagem: 6 níveis de ajustes configuráveis 
individualmente por canal;  

 Recursos do sistema: Função pentaplex: visualização ao 
vivo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto;  

 Saídas de áudio: 1 canal, BNC, 200-3000 mV, 5 
K&Omega;;  

 Saídas de relé: 3 canais programáveis NA/NF, 30 VDC 2 A 
- 125 VAC 1 A;  

 Saídas de vídeo (monitores): 1 saída VGA + 1 canal vídeo 
composto, BNC, 1.0Vp-p, 75 &Omega; e 1 saída HDMI;  

 Temperatura de operação: 0 °C a 55 °C;  

 Umidade de operação: 10 a 90%;  

 Utilização de espaço: Vídeo (56 a 500 MB/h)/Áudio (14,4 
MB/h). 

 Manuais do equipamento. 
Voltagem: Bivolt ou 220 volts. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 
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LOTE 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 Roteador Wireless 2,4 e 5,8 Ghz, com mínimo de 300mw de 
potência de saída, 4 portas RJ- 10/100/1000 gigabite, suporte a 
tecnologia 802.11 n de 300mbps. Suporte a TCP/IP, DHCP, 
ICMP, NAT, e WEP 128 bit WPA e WPA2. O produto deve 
possuir Antena removível com conector tipo SMA. Suporte a 
gerenciamento remoto ou por browser. Suporte a vlans, SNMP, 
firewall, DMZ, Bloqueio de portas e por conteúdo e por URL. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. Manuais do equipamento. 

Unidade 15 

02 Roteador com 04 portas WAN RJ-45 e 04 (quatro) portas LAN 
com balanceamento de carga, gerenciável via Web SNMP, 
firewall, DMZ. Bloqueio de portas e por conteúdo e por URL. 
Redundância nas portas WAN com tolerância a falhas. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. Manuais do equipamento. 

Unidade 04 

03 Roteador com 02 portas WAN RJ-45 e 04 (quatro) portas LAN 
com balanceamento de carga, gerenciável via Web SNMP, 
firewall, DMZ. Bloqueio de portas e por conteúdo e por URL. 
Redundância nas portas WAN com tolerância a falhas. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. Manuais do equipamento. 

Unidade 02 

 
LOTE 07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps SFP Gerenciável com um 
software compatível com SNMP e via web, suporte a VLANs e 
IGMP. Garantia mínima de 01 (um) ano. Manuais do 
equipamento. 

Unidade 06 

02 Switch 48 portas 10/100/1000 Mbps SFP Gerenciável com um 
software compatível com SNMP e via web, suporte a VLANs e 
IGMP. Garantia mínima de 01 (um) ano. Manuais do 
equipamento. 

Unidade 02 

03 Nobreak Senoidal Microprocessado de 1200VA com conector 
para bateria externa, mínimo de 05 (cinco) tomadas de saída 
110 Volts, porta serial rs323 para gerenciamento via software, 
tensão de entrada de 220 Volts. Garantia mínima de 01 (um) 
ano. Manuais do equipamento. 

Unidade 05 

 
LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 SCANNER 

 Tecnologia: Sensor de imagem dual CCD; 

 Resolução: mínimo 600 dpi óptico; 

 Resolução de saída: mínimo 600 dpi; 

 Modo de digitalização: Colorido, escala de cinza, preto 
e branco e automático; 

 Volume diário de processamento: mínimo 400 folhas 
formato A4; 

 Tipo de scanner: alimentador automático (AN), Duplex 
(frente e verso); 

 Capacidade: 50 folhas (carta/A4); 

 Tamanho de documento: Mínimo: 5cm x 5cm. Máximo: 
21,6 x 36 ou A31; 

 Formato de saída: PDF, PDF pesquisável e Jpeg; 

 OCR: suporte em português (Brasil), Formatos de 

Unidade 20 
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saída:.DOC, .XLS e .PPT; 

 Conexão: USB 2.0; 

 Compatibilidade: Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7; 

 Aceita documentos de tamanho e gramaturas variadas 
em um único lote; 

 Funções extras: alinhamento automático da imagem; 
orientação automática da imagem baseada no 
conteúdo; detecção automática de colorido, escala de 
cinza ou preto e branco; detecção automática de 
resolução; detecção inteligente de múltipla 
alimentação; detecção automática do tamanho do 
documento; detecção e remoção automática de 
imagem em branco; 

 Garantia de 01 (um) ano pelo fabricante válido em todo 
o território nacional. 

02 SCANNER DE MESA 
RESOLUÇÃO 

 Resolução de digitalização por hardware: até 2400 x 
4800 dpi; 

 Resolução de digitalização óptica: até 2400 dpi; 

 Profundidade de bits: 48 bits; 
DIGITALIZAÇÃO 

 Tamanho máximo de digitalização: 216 x 297 mm; 

 Tipo de digitalização: de mesa; 

 Níveis de escala de cinza: 256 níveis de cinza; 

 Digitalização em cores: Sim; 

 Modo de visualização prévia: até 12 segundos; 
CONECTIVIDADE 

 Conectividade padrão: USB de alta velocidade 
(compatível com especificações USB 2.0); 

 Portas E/S externas: 1 USB; 
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS 

 Preparado para Microsoft Windows 2000, Windows XP 
(32 e 64 bit), Windows Vista, Windows 7. 

 Garantia de 01 (um) ano pelo fabricante. 

Unidade 05 

 
LOTE 09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 MONITOR 20¨ WIDESCREEN LED com no mínimo: 

 Contraste: 10.000:1; 

 Brilho: 250 cd/m2; 

 Tempo de resposta: 5 ms; 

 Suporte de cores maior que 16 milhões; 

 Resolução Mínima: 1600 x 900 pixels; 

 Frequência: 60 Hz; 

 Garantia mínima de 01 (um) ano do fabricante. 

Unidade 15 

 
LOTE 10 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO I (LABORATÓRIO 
ADMINISTRATIVO) 
 

Unidade 70 
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PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos em uma única 
pastilha com clock mínimo de 3.2GHz, considerando modo 
nativo ou Turbo Boost (Intel). Somente serão aceitos 
processadores Intel de Quarta Geração ou superior e AMD 
baseados na nova tecnologia APU; PLACA MÃE: Projetada e 
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado 
ou desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de 
OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto aceitas 
placas genéricas destinadas ao mercado comum; Chipset 
mínimo Intel Q87 Express ou AMD A75, modelos superiores 
serão aceitos; Possuir chip de segurança TPM 1.2 ou superior 
integrado a mesma, acompanhado do software capaz de 
implementar as principais funcionalidades do mesmo, conforme 
descrito a seguir: Deverá ser obrigatoriamente no idioma 
Português Brasil e do mesmo fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM devidamente comprovado; Deverá ser capaz 
de habilitar as principais funcionalidades básicas de segurança 
oferecidas pelo referido chip TPM na versão 1.2 ou superior, 
sendo as seguintes: Visualizar configurações e alterar 
parâmetros da BIOS do equipamento; Verificar as informações 
como a versão da BIOS e fabricante da mesma, número de 
serie do equipamento; Verificar tipo, modelo, velocidade e 
quantidade de memória cache do processador instalado no 
equipamento; Verificar quantidade de memória RAM instalada; 
Alterar as configurações e parâmetros de senha na BIOS; 
Alterar as configurações de dispositivos permitindo ativar e 
desativar, por exemplo: Portas USB, Seriais e demais 
dispositivos integrados a placa mãe gerenciados pela BIOS; 
Alterar a sequência de BOOT do equipamento; Inserir número 
de etiqueta da patrimônio/tombamento. Deverá possuir módulo 
que credencie o usuário a fazer logon no equipamento pelo 
método padrão ou através de impressão digital se utilizando 
soluções externas de leitor biométrico conectado a porta USB, 
permitindo assim que o mesmo utilize senha convencional ou o 
leitor para acessar o sistema operacional. Deverá através do 
software de segurança gerenciar as permissões dos usuários 
que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações 
individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por 
exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às portas USB; Permitir 
ou Bloquear acesso aos periféricos de conexão com o 
ambiente externo “Placa de Rede, Modem, Bluetooth, DVD+/-
RW, etc...”. Deverá possuir modulo para configurar a segurança 
e a proteção dos dados gerando uma área para 
armazenamento de arquivos particulares dos usuários, sendo 
essa área protegida por criptografia utilizando o chip TPM 1.2. 
Esse módulo visa garantir que não será possível o acesso 
indevido aos dados protegidos, mesmo em caso de remoção 
do disco rígido para outro equipamento uma vez que o acesso 
aos mesmos está vinculado às credencias dos usuários e ao 
chip TPM do respectivo equipamento. O licenciamento do 
software deve contemplar suporte, atualização e garantia de 
evolução pelo período igual à garantia do equipamento ofertado 
sem qualquer custo adicional. BIOS: Em português ou Inglês, 
desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM, devidamente comprovado; O fabricante do 
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equipamento deverá prover em seu site da internet todas as 
atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização 
online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 ou 
7; Deve possuir o número de série do equipamento em campo 
editável que permita inserir identificação customizada podendo 
ser consultada por software de gerenciamento do próprio 
fabricante ou em regime de OEM devidamente comprovado. 
INTERFACES: Deverão ser ofertados equipamentos com pelo 
menos 02(dois) slots de expansão, 01 (um) PCI-E X16 e 01 
(um) PCI-E X4 ou superior; 01 (uma) Controladora de disco 
rígido mínimo SATA-III de 6.0 Gb/s com suporte nativo a Raid1; 
Possuir 10 (dez) Portas USB, sendo 4 (quatro) delas no padrão 
USB 3.0 e as demais no padrão USB 2.0, onde no mínimo 2 
(duas) das respectivas posicionadas na parte frontal do 
gabinete; 04 (quatro) Slots para expansão de memória; 
expansão de memória mínima 32GB padrão PC3-12800, 
DDR3-1600 em modo dual channel; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB 
(2X4GB) padrão PC3-12800, DDR3-1600, devendo possuir 
mínimo de 02(dois) slots livres para futura expansão; 
ARMAZENAMENTO: 500 GB, SATA-III, de 6.0 Gb/s, 7.200 
RPM com suporte nativo a tecnologia SMART e NCQ 
(NativeCommandQueuing), ou em substituição ao NCQ, disco 
rígido 500GB, SATA-III, de 6.0Gb/s com rotação de 10.000 
RPM; DVDRW 8X padrão SATA ou superior; VÍDEO: 
Compatível com o padrão Full HD, PCI Express X16, podendo 
ser off-board ou integrada ao processador, com mínimo de 96 
(noventa e seis) núcleos de processamento e 128MB padrão 
DDR-3, deve oferecer suporte ao DirectX 11 e OpenGL 2.x ou 
OpenCL 1.x, mínimo de 01 (uma) interface VGA e 01 (uma) 
Display Port, devendo as mesmas serem integradas a placa 
mãe sem uso de adaptadores/flat cable ou qualquer outra 
adaptação. REDE: Gigabit Ethernet 10/100/1000MBITS, 
suporte mínimo as tecnologias DASH 1.x ou em substituição 
suporte a tecnologia AMT v8.x ou superior; Deve permitir 
nativamente a inicialização do equipamento por comando de 
rede (Wake-on-Lan); Deve permitir a inicialização do 
equipamento por PXE versão 2.0 ou superior. ÁUDIO: 
Compatível com o padrão “High DefinitionAudio”, deve possuir 
alto-falante interno com potência mínima de 1,5 W, conectado à 
saída de som interna da placa mãe. O alto-falante em questão 
não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de 
som externas. Quando da conexão de fone de ouvido no 
conector frontal, o alto-falante interno deve ser 
automaticamente desabilitado, evitando o indesejável efeito de 
som de duas fontes simultâneas e diferentes. Este conjunto de 
som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento, 
sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de 
nenhum dispositivo externo, não sendo aceitas quaisquer 
adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa 
exigência; TECLADO e MOUSE: Padrão ABNT-2 USB; Mouse 
óptico USB com 2(dois) botões e botão de rolagem “Scroll”, 
com resolução mínima de 400DPI, devendo acompanhar 
mouse pad. Ambos do mesmo fabricante da CPU ou em 
regime de OEM devidamente comprovado; LEITOR DE 
SMARTCARD: Possuir Leitor de Smartcard por contato, 
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integrado ao teclado ou gabinete; Possuir LED com indicação 
de operação; Suportar os protocolos T=0 e T=1 para 
comunicação com o cartão; Compatível com as versões 
Microsoft Windows 8 e 7; A ação do mesmo não poderá inibir 
ou desativar outros tokens ou leitores de smartcards; Deverá 
ser compatível com os cartões de certificados digitais ICP-
Brasil; Garantia para 50.000 ciclos de inserção de cartão. 
MONITOR com tecnologia LED de matriz ativa com área visível 
mínima de 20 polegadas TFT; Possuir tela no formato 
widescreen 16:9; pixel-pitch máximo de 0.280 mm; brilho 
mínimo de 250 cd/m2; contraste estático mínimo de 800:1 ou 
dinâmico mínimo de 3.000.000:1; tempo de resposta de no 
máximo 6 ms; ângulo de visão horizontal mínimo 160 graus; 
ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; suporte para 
exibição de pelo menos de 16,2 milhões de cores; suporte a 
resolução de nativa de 1600x900 a 60 Hz ou superior; possuir 
características anti-reflexiva e antiestática; possuir interface de 
conexão tipo D-Sub 15 pinos e DVI; deve possuir base com 
suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, 
não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original 
para atender a essa exigência; possuir rotação da tela 
(PivotRotation) mínima de 90 graus, permitindo disposição da 
imagem e ou texto no formato widescreen vertical; deve ser 
compatível com Windows 7; deve acompanhar todos os cabos 
para as interfaces suportadas compatíveis e ainda adaptador 
DP para DVI; fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220 
volts com comutação automática de voltagem; 
CERTIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO / FABRICANTE: Epeat 
na categoria Silver ou Gold, Energy Star 5x e TCO 5.0 ou 
superior. O fabricante deve possuir sistema de gestão 
ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 
comprovado através do respectivo certificado; Os 
equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS 
(RestrictionofCertainHazardousSubstances). A comprovação 
do disposto poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, por apresentação do relatório de conformidade ou 
por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem 
fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2010 SLTI); 
GARANTIA E SUPORTE: Garantia do fabricante do 
equipamento ofertado para todo conjunto, mínima de 36 (trinta 
e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e 
atendimento no local (on-site). Todos os componentes dos 
equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em 
conformidade com a politica de garantia do mesmo, não sendo 
permitida a integração de itens de terceiros que possam 
acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da 
manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 
A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um 
numero telefônico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas 
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operacionais suportados devem estar disponíveis no Web Site 
do fabricante do equipamento e devem ser facilmente 
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou 
código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no 
gabinete; A empresa fabricante do equipamento deverá possuir 
um sistema atendimento de suporte técnico via Chat através da 
Internet. 
GABINETE: Formato reduzido SmallFormFactor com volume 
máximo de 13 (treze) litros; Serão consideradas as medidas 
externas máximas de altura, largura e profundidade; Deve ser 
projetado de fábrica para montagem na vertical e horizontal 
devendo o mesmo ser desenvolvido para esse proposito, não 
sendo aceito qualquer tipo de adaptação ao modelo original de 
fabrica para essa função. Deve possuir sistema de resfriamento 
onde o fluxo de ar deve ser horizontal/linear frontal/traseiro, ou 
seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saída 
pela parte traseira. Não serão aceitos gabinetes que a saída do 
fluxo de ar seja lateral ou com saída de ar para a parte superior 
do gabinete que no momento da conversão para a opção 
“vertical”, venham sofrer bloqueio total ou parcial de quaisquer 
passagens de fluxo de ar do gabinete. Evitando o aquecimento 
em locais compactos ou que necessitem suportar o Monitor, 
não impedindo o fluxo de ar; A estrutura do gabinete (tampa 
superior) deverá suportar o peso do monitor durante a 
montagem na horizontal, sem desalinhamento da mesma; Deve 
possuir tratamento anticorrosivo. Deve atender ao padrão 
Toolless permitindo assim, a abertura do equipamento e a troca 
de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia 
óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de 
ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer 
adaptações sobre o gabinete original. Todos os componentes 
internos deverão estar dispostos de modo a permitir acesso e 
manuseio com a respectiva tecnologia sem uso de qualquer 
artificio. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com 
adaptadores em substituição aos parafusos previstos para o 
gabinete; Possuir sistema de trava eletrônica do gabinete com 
sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos 
ou em substituição possuir sensor de intrusão acoplado ao 
gabinete sem uso de qualquer adaptação que alerte no caso de 
abertura do mesmo e entrada na parte traseira do gabinete 
para colocação de cadeado do tipo Kensington impossibilitando 
o acesso aos componentes internos, não será aceita qualquer 
tipo de adaptação ao gabinete original para atender a essa 
exigência como utilização de cadeados convencionais. Deve 
possuir ainda etiqueta permanente com código de barras em 
material resistente ao desgaste por abrasão, onde conste a 
marca, o modelo, a configuração e o número de série do 
equipamento. FONTE: Possuir chaveamento automático de 
tensão, potência máxima de 300W, com PFC Ativo e eficiência 
energética mínima de 85% comprovada pela certificação 80 
PLUS. As referências a essa certificação deve ser verificadas 
no site www.80plus.org; CERTIFICAÇÕES DO 
MICROCOMPUTADOR / FABRICANTE: HCL Microsoft 
Windows 7 e 8 X64 (http://winqual.microsoft.com/hcl/); HCL 
Suse Linux Enterprise Desktop 11 
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(http://developer.novell.com/yessearch/search.jsp), RedHat 
Linux 5 (http://www.redhat.com) ou UbuntuCertified Hardware 
(http://www.ubuntu.com/certification/) na versões 10.04 LTS, 
11.04 ou superior. Certificação Partner Gold da Microsoft para 
o fabricante do equipamento. O fabricante deve possuir sistema 
de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, 
devidamente comprovado através do respectivo certificado; Os 
equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS 
(RestrictionofCertainHazardousSubstances). A comprovação 
do disposto poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste 
que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, 
conforme previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 
SLTI; Deverá acompanhar a proposta copia do atestado de 
conformidade, emitido por um órgão credenciado pelo 
INMETRO ou documento internacional similar comprovando 
que o computador está em conformidade com as normas 
IEC60950 (SafetyOfInformation Technology 
EquipamentIncludingEletrical Business Equipament), normas 
IEC 61.000 e CISPR22, ROHS (European Union 
RestrictionofHazardousSubstances), Epeat (Eletronic Product 
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria 
mínima Gold, certificado NBR 10.152 ou ISO 7779 e ISO 9296 
para emissão de ruído. DIVERSOS: O equipamento deverá 
possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a 
identificação do componente (memória, processador, vídeo, 
etc) que esteja com problema, para agilizar o reparo; 
SEGURANÇA E RASTREAMENTO: O equipamento ofertado 
deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS 
com características de segurança avançada de rastreamento 
pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, 
permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução 
das seguintes funcionalidades: Bloqueio do hardware, 
impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou reutilizado 
em caso de substituição do HD; Envio de um comando remoto 
capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou 
arquivos específicos; Gerar logs do histórico de locais em que o 
equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os 
endereços, data e hora da conexão; As funcionalidades 
descritas deverão ser ativadas remotamente através de um 
console web. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS 
deverá estar nativamente presente e pronto para ativação no 
equipamento ofertado com suporte por todo o período da 
garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não 
prevista na configuração inicial. SOFTWARE: Acompanhar 
licença do Microsoft Windows 8 Professional x64 (COA) ou 
superior com suporte a downgrade. Contudo o equipamento 
deve vir instalado de fabrica e devidamente configurado com o 
sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional x64. 
Cada equipamento fornecido deverá acompanhar as referidas 

http://developer.novell.com/yessearch/search.jsp
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mídias de restauração do sistema operacional e drivers, 
mantendo o padrão de fabrica para ambos os sistemas 
operacionais do Windows x64 nas versões 8 e 7, possibilitando 
assim perfeita configuração e utilização dos mesmo em 
adequação a cada um dos ambientes de TI existentes á critério 
da administração; GARANTIA E SUPORTE PARA TODO 
CONJUNTO: Garantia do fabricante do equipamento ofertado 
para todo conjunto, mínima de 36(trinta e seis) meses para 
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site) para todo Estado da Paraíba. Todos os componentes dos 
equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em 
conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo 
permitida a integração de itens de terceiros que possam 
acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da 
manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. 
A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um 
numero telefônico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados devem estar disponíveis no Web Site 
do fabricante do equipamento e devem ser facilmente 
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou 
código do produto, conforme etiqueta permanente afixada no 
gabinete; A empresa fabricante do equipamento deverá possuir 
um sistema de diagnóstico de hardware através de sua “Web 
Site” - diagnóstico remoto. Caso a mesmo não possua o 
software em seu “Web Site”, deverá fornecer juntamente com 
os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de 
realizar o diagnostico e identificar as possíveis falhas nos 
equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da 
falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos. 

 
LOTE 11 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 Bateria 09 Volts. Unidade 30 

02 Fonte ATX 24 pinos 450W. Unidade 30 

03 Gravador de DVD Interno. Unidade 20 

04 HD 1000GB (mínimo) SATA. Unidade 10 

05 HD Externo 01 Terabyte. Unidade 02 

06 Hd de 2000gb Sata. Unidade 02 

07 Memória 02 GB DDR2 – mínimo 533 Mhz. Unidade 20 

08 Memória 02 GB DDR3 – mínimo 1333 Mhz. Unidade 20 

09 Placa-mãe socket 775 (SATA/P4 S 775/ECS/G31T). Unidade 15 

10 Placa de Rede Unidade 30 

11 Processador 775 mínimo: 2.0 Ghz com núcleo duplo in Box. Unidade 15 

12 Teclado PS2 Padrão Brasileiro ABNT2 (cor preta). Unidade 100 

 
LOTE 12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 Cabo de força para computador (padrão novo). Unidade 100 

02 Cabo USB 2.0 para impressoras. Unidade 50 

03 Cabo para rede lógica categoria 6 (caixa com 300 metros). Caixa 06 

04 Alicate Decapador para cabos de rede. Unidade 05 

05 Alicate Puch (coaxial). Unidade 05 

06 Alicate para crimpar RJ-45/RJ-11 com catraca. Unidade 05 
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07 Antena 7 DBI 2,4 Ghz WTO251. Unidade 05 

08 Antena 5 DBI 2,4 Ghz WTO251. Unidade 10 

09 Conector BNC Macho com mola. Unidade 100 

10 Conector PS. Unidade 100 

11 Conector RJ-45. Unidade 1000 

12 Conector RJ-45 Categoria 6. Unidade 200 

13 Conector RJ-45 Blindado. Unidade 100 

14 Pacht-Cord de 1,5 metro, Categoria 6, vermelho, com 
Certificado ANATEL. 

Unidade 200 

15 Conector Fêmea RJ-45. Unidade 100 

16 Placa PCI Wireless – 200mw. Unidade 30 

17 Testador de cabo RJ-45. Unidade 05 

18 Tomada de Parede para Conector RJ-45 Sistema X. Unidade 100 

19 Velcro Dupla para organizar cabo de rede lógica (metros) com 
2 cm de largura. 

Unidade 50 

20 Acess Point com antena de 12 dbi com suporte a tecnologia 
802.11n 

Unidade 15 

21 Filtro de linha com 5 tomadas, mínimo 1,5 metros. Unidade 10 

22 Fonte de 600w de potencial real com PFC ativo,bivolt 
automático com 4 (quatro) conectores SATA e 4 (quatro) 
conectores PCI. 

Unidade 05 

23 Porca gaiola com parafuso para Rack de 19¨. Unidade 100 

 
LOTE 13 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

01 Cartucho HP 74 Preto para impressora multifuncional HP 
C4280 (Original do fabricante da impressora). Marca/Modelo 
HP. 

Unidade 100 

02 Cartucho HP 60 (cc640w) Preto para impressora multifuncional 
HP F4480 (Original do fabricante da impressora). 
Marca/Modelo HP. 

Unidade 100 

03 Cartucho HP 60 (cc643w) Colorido para impressora 
multifuncional HP F4480 (Original do fabricante da impressora). 
Marca/Modelo HP. 

Unidade 50 

04 Cartucho HP 21 Preto para impressora multifuncional HP j3680 
(Original do fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 20 

05 Cartucho HP 22 Colorido para impressora multifuncional HP 
j3680 (Original do fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 20 

06 Cartucho 662XL Preto para impressora HP Deskjet 2516 
(Original do fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 70 

07 Cartucho 662XL Colorido para impressora HP Deskjet 2516 
(Original do fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 40 

08 Cartucho 932XL Preto para impressora HP 7110 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 40 

09 Cartucho 933XL Amarelo para impressora HP 7110 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 30 

10 Cartucho 933XL Ciano para impressora HP 7110 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 30 

11 Cartucho 933XL Magenta para impressora HP 7110 (Original 
do fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 30 

12 Cartucho 711 Amarelo para impressora HP T520 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 05 

13 Cartucho 711 Ciano para impressora HP T520 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 05 
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14 Cartucho 711 Magenta para impressora HP T520 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 05 

15 Cartucho 711 Preto para impressora HP T520 (Original do 
fabricante da impressora). Marca/Modelo HP. 

Unidade 05 

 
Observação: As quantidades são estimativas de consumo anual. 
 
4. PRAZO DE ENTREGA 

     
4.1. Os equipamentos/suprimentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, a partir da 
data da ordem de fornecimento expedida pela Divisão de Compras da Assembleia Legislativa, 
e enviada à Contratada através de protocolo, de acordo com as especificações constantes na 
sua proposta de preços, de forma parcelada. 
 
5. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE TÉCNICA 

 
5.1. A Assembleia Legislativa da Paraíba poderá solicitar ao licitante detentor da melhor 
proposta, amostra dos equipamentos/suprimentos, com a pertinente documentação técnica, 
para verificar a conformidade com as características técnicas que constam das especificações 
técnicas do Edital do Pregão nº 11/2014.  
 
5.2. Caso seja solicitada amostra, o prazo da entrega, na cidade de João Pessoa/PB, será de 
20 (vinte) dias úteis, contado da data de notificação do licitante. Caso a amostra não seja 
entregue no prazo estabelecido, apresente problemas de funcionamento durante a análise 
técnica ou configuração inferior à especificada, o licitante será automaticamente 
desclassificado. 
 
6. DO ACEITE PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 
6.1. O aceite provisório dos equipamentos/suprimentos deverá ocorrer no momento da entrega 
dos bens na Divisão de Almoxarifado desta Casa Legislativa. 
 
6.2. O aceite definitivo dos equipamentos deverá ocorrer após a verificação da conformidade 
técnica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de 
entrega.  

6.3. O aceite definitivo dos equipamentos/suprimentos será efetuado pelo Departamento de 
Informática da Assembleia Legislativa da Paraíba. 

7. LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS 

7.1. Os equipamentos/suprimentos deverão ser entregues na Divisão de Almoxarifado da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, situada à Praça 1817, nº 479 - Anexo V – Centro, João 
Pessoa/PB, no horário das 08:00 às 17:00 horas e de acordo com a solicitação deste Poder. 

8. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A Fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do Departamento de 
Informática desta Casa Legislativa. 
 
9 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
São obrigações da Contratada: 
 

a) Fornecer o produto no prazo estipulado neste edital; 
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b) Manter durante a vigência do contrato, sob as penas da lei, as regularidades jurídica, fiscal, 
econômica e financeira e a qualificação técnica devidamente atualizadas no setor de Controle e 
Acompanhamento de Contratos; 
c) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a 
documentação na fase de habilitação; 
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização desta Assembleia Legislativa; 
e) Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 
f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução total do Contrato. 
 
10 – DO REAJUSTE 
 
10.1. O preço desta aquisição manter-se-á fixo na presente contratação, salvo dispositivo legal 
que de outro modo discipline a matéria. 
 
11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
11.1. A adjudicatária deverá entregar o objeto acompanhado de nota de empenho/contrato e 
nota fiscal, para conferência; 
 
11.2. A adjudicatária deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, o objeto que 
apresentar defeito ou qualquer irregularidade, discrepantes às exigências deste edital, ainda 
que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2014 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
   

Aos vinte dias do mês de agosto de 2014, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
PARAÍBA, com sede à Praça João Pessoa, s/n - Centro - João Pessoa/PB, inscrita no 
CNPJ/MF n° 09.283.912/0001-92, a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO 
GERENCIADOR, neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado Estadual Ricardo 
Luis Barbosa De Lima, brasileiro, casado, portador do RG. nº 589.086 SSP/PB e CPF nº 
634.730.548-87, residente e domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro Secretário, Deputado 
Estadual José Aldemir Meirelles de Almeida, brasileiro, casado, portador do RG nº 107.156 
SSP/PB e CPF nº 091.718.434-34 e pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual Arnaldo 
Monteiro da Costa, brasileiro, casado, portador do RG nº 470.976 SSP/PB e CPF nº 
203.110.014-91, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP) decorrente da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 11/2014, cujo objeto fora a formalização de Sistema de 
Registro de Preços para aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, 
processada nos termos dos Processos Administrativos nº 361/2014, 363/2014, 364/2014, 
365/2014, 366/2014, 367/2014, 369/2014, 370/2014, 683/2014, 684/2014, 685/2014, 697/2014, 
698/2014, 699/2014, 736/2014 e 737/2014, a qual se constitui em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conforme o disposto no Art. 15 da Lei Federal nº 8666/93, 
regulamentado pela Resolução nº 1.412/2009, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
A presente Ata de registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
sistema de Registro de Preços para aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 
Informática, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório em epígrafe. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 
 
Integra a presente ARP, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, na 
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
Parágrafo Único - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração pública 
poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não da 
licitação em epigrafe, observadas as exigências contidas no Decreto nº 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
O Órgão gerenciador, através da sua Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a: 
 
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os 
preços e os quantitativos disponíveis registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação; 
b) Convocar os particulares através de fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, retirada 
da nota de empenho e assinatura do contrato; 
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inclusive com a solicitação de novas certidões ou documentos 
vencidos; 
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d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 
e) Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a formalização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 
f) Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse no fornecimento dos combustíveis a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a ARP;  
g) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes alterações ocorridas na presente ARP; 
h) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
i) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital de licitação, na 
presente ARP. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO 
PARTICIPANTE A POSTERIORI 
 
O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através de gestor 
próprio indicado, obrigam-se a: 
 
a) Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de 
utilização de forma correta da mesma; 
b) Consultar, previamente, o Órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações 
necessárias à aquisição pretendida; 
c) Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao Órgão gerenciador eventuais desvantagens; 
d) Encaminhar ao Órgão gerenciador a respectiva nota de empenho; 
e) Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação 
efetivamente realizada;  
f) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital de licitação e 
na presente ARP, informando ao Órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento 
do particular. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
O Fornecedor obriga-se a: 
 
a) Assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho e assinar o contrato no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber; 
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento a outros órgãos da Administração Pública (não participante) que venha a 
manifestar o interesse de utilizar a presente ARP; 
c) Entregar os produtos solicitados nos prazos estabelecidos neste edital; 
d) Fornecer os produtos conforme especificação e preços registrados na presente ARP; 
e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
Órgão gerenciador referente às condições firmadas na presente ARP; 
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
assinatura da presente ARP; 
h) Ressarcir eventuais prejuízos causados ao Órgão gerenciador e ao(s) participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  
i) Pagar, pontualmente, os fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
combustíveis entregues, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 
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j) Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços 
atualizada contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de 
licitação, após os lances, se for o caso.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos combustíveis registrados 
nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de 
classificação obtida no certame licitatório: 
 
Empresa: 
Endereço: 
CNPJ nº: 
Responsável: __________________________. RG nº _______________CPF nº __________ 
 

Item  Unidade Quantidade Especificação Preço unitário Preço Total 

      

      

      

 
Valor Anual Estimado: R$ _____________________________________________________. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A execução do contrato decorrente desta Ata será custeada com recursos oriundos do 
Orçamento desta Casa Legislativa na classificação funcional programática 
01101.01122.5046.4216, nos elementos de despesa 33903000.100 e 44905200.100.   
                       
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, a contar da 
apresentação da nota fiscal/fatura com indicação da conta corrente e agência, devidamente 
atestada pelo Setor competente. 
 
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado após a formalização e a apresentação da 
nota fiscal discriminativa do fornecimento dos produtos (em duas vias), onde conste o 
"ATESTADO" de recebimento por parte do servidor ou comissão designada, ficando este 
pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme subitem 4.3.1.2 da habilitação. 
 
Parágrafo Segundo – O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações 
fixadas na presente ARP, disposto no item 13.1 do edital de licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 11/2014. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 
 
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão gerenciador, nem o Órgão 
participante, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de 
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi 
registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 
 
Os preços, os quantitativos, os fornecedores e as especificações resumidas do objeto, como 
também as possíveis alterações da presente Ata serão publicadas na forma de extrato no 
Diário do Poder Legislativo, em conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
Parágrafo Único - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisado em decorrência de 
eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao 
Órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar 
o novo valor compatível no mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 
 
O Fornecedor terá seu registro cancelado nos seguintes casos: 
 
I - Por iniciativa da Administração, quando: 
 
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as 
condições da presente ARP;  
b) Recusar-se a retirar a nota de empenho e/ou assinar o contrato nos prazos estabelecidos, 
salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; 
c) Der a causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de 
Preços; 
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade; 
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;  
g) Em razão de interesse público, devidamente justificada; 
 
II – Por iniciativa do próprio Fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade de cumprimento das exigências contidas neste Registro de Preços, tendo em 
vista fato superveniente, aceito pelo Órgão gerenciador, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual; 
 
Parágrafo Único - O cancelamento de registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho 
fundamentado pelo Órgão gerenciador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas na presente ata, garantida prévia 
defesa e o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em): 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total 
das obrigações assumidas; 
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, 
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injustificadamente, ou por motivo não aceito pela Assembleia Legislativa, deixar de atender 
totalmente à solicitação o fornecimento no prazo estipulado em sua proposta e nas condições 
estabelecidas neste contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por até 05 (cinco) anos. 

 
Parágrafo Primeiro - O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será 
descontado da Contratada, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela 
Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a 
seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 
 
a) Processos Administrativos nº 361/2014, 363/2014, 364/2014, 365/2014, 366/2014, 367/2014, 
369/2014, 370/2014, 683/2014, 684/2014, 685/2014, 697/2014, 698/2014, 699/2014, 736/2014, 
737/2014; 
b) Edital de Pregão Presencial nº 11/2014; 
c) Proposta Comercial da empresa vencedora; 
d) Ata da Sessão do Pregão Presencial nº 11/2014; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
Para dirimir questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da 
Cidade de João Pessoa (PB), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. Nada mais havendo a tratar, eu, Renato Caldas Lins Junior, Pregoeiro, lavrei a 
presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Órgão 
gerenciador e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 
                                                                              
                                              ____________________________________ 
                                       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DAPARAÍBA 

      Deputado Ricardo Marcelo 
         Presidente        

                                                                              _____________________________________ 
    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  

     Deputado José Aldemir 
                                                                                Primeiro Secretário 

                                                                              _____________________________________ 
    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  

      Deputado Arnaldo Monteiro 
                                                                               Segundo Secretário 

                                                                                ____________________________________ 
                              FORNECEDOR                                            
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2014 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n.º _______________, 
sediada na (endereço completo) ___________________ e e-mail _____________________; 
neste ato representada por seu sócio/gerente, o Sr. ________________, brasileiro, (estado 
civil), portador da Carteira de Identidade nº _________, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) sob o nº __________________,  com poderes estabelecidos no ato da 
investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.) conforme 
cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas previstas no subitem 
3.3 deste Edital e demais legislações, que preenche todas as condições de qualificação 
técnica, jurídica e econômico-financeira  para a participação no certame, bem como,  expressa 
total aceitação de todas as normas e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 
11/2014, autorizado pelos Processos Administrativo nº 361/2014, 363/2014, 364/2014, 
365/2014, 366/2014, 367/2014, 369/2014, 370/2014, 683/2014, 684/2014, 685/2014, 697/2014, 
698/2014, 699/2014, 736/2014 e 737/2014. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo a presente. 
 
 

(Local), ____ de _______________ de 2014. 
 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura e número da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2014 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
 
Declaro que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso 
XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, 
sob a nova redação da Lei n.° 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. 
 
 
 

João Pessoa, ______ de _______________ de 2014. 
 

 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura e número da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2014 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
 
 
(FATOS SUPERVENIENTES) 
 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n.º _______________, 
sediada na (endereço completo)___________________ e email _________________________, 
neste ato representada  por seu sócio/gerente, o Sr. ________________, brasileiro, (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade nº _________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF/MF) sob o nº __________________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se 
nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, decorrente do 
Pregão Presencial nº 11/2014, autorizado pelos Processos Administrativos nº 361/2014, 363/2014, 
364/2014, 365/2014, 366/2014, 367/2014, 369/2014, 370/2014, 683/2014, 684/2014, 685/2014, 
697/2014, 698/2014, 699/2014, 736/2014 e 737/2014. 
 
.  
 

João Pessoa, ______ de _______________ de 2014. 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura e numero da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 
                                                                              

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
 
Proposta que faz a empresa _________________________, inscrita no CNPJ 
nº__________________________ e inscrição estadual  nº_____________________, estabelecida 
no(a)______________________________________, para atendimento do objeto destinado a 
Assembleia legislativa da Paraíba, em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 
11/2014. 
 
Para tanto, oferecemos a este Poder Legislativo os preços para os itens/lotes abaixo relacionados, 
observadas as exigências e especificações de que tratam o ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
Lote nº 

Item Quant. Unidade Marca Descrição do Produto Valor Unitário  Valor Total  

01       

02       

03       

Valor Total do Lote: R$ ____________ (_____________________________________________) 

 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua abertura, 
observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei no 8.666/93. 
 
Os preços ofertados já incluem a entrega e retirada dos itens no local determinado. 
 
Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 
perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social, trabalhista, 
previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto 
licitado, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 
 
Os dados da nossa empresa são: 
 
a) Razão Social: ________________________________________________________________________ 

 

b) CNPJ nº: ___________________________  Inscrição Estadual nº:_____________________________ 

 

c) Endereço: ___________________________________________________________________________ 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

47 

 

d) Fone/Fax: __________________________   E-mail: _______________________________________ 

 
e) Cidade: ___________________    Estado: _______   CEP:_____________________________________ 

 

f) Banco ___________    Agência nº:__________   Conta nº:_____________________________________ 

 
Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos. 
 
 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2014. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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                                           PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 

 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO VII 
 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pela presente, (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO COM CEP), representada 
neste ato pelo Sr. (RESPONSÁVEL DA LICITANTE, ELENCADO NO CONTRATO SOCIAL 
OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, PARA DESIGNAR  PROCURADOR), nomeia seu bastante 
PROCURADOR o Sr.(NOME COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CPF), 
residente e domiciliado (ENDEREÇO COMPLETO COM CEP), para representar a referida 
Empresa no procedimento licitatório – (NÚMERO DO PREGÃO)  - podendo para tanto 
FORMULAR LANCES VERBAIS, FIRMAR DECLARAÇÕES DE VONTADE, MANIFESTAR 
INTERESSE DE RECORRER, RENUNCIAR, SUPRIR INCORREÇÕES FORMAIS, ASSINAR 
ATAS E CONTRATOS, ENFIM, DESEMPENHAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO FIEL 
DESEMPENHO DO PRESENTE MANDATO. 

 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2014. 
 

_______________________________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 
 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

ANEXO VIII  

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº __/2014 DE 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DA PARAÍBA E A FIRMA 
________________________________. 

   
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA com sede na Praça João Pessoa s/n, 
Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF n° 09.283.912/0001-92, representada neste ato 
pelo seu Presidente, Deputado Estadual Ricardo Luis Barbosa de Lima, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 144.201 SSP/PB inscrito no CPF/MF sob o nº 098.298.494-49 residente e 
domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro Secretário, Deputado Estadual José Aldemir Meirelles de 
Almeida, brasileiro, casado, portador do RG nº 107.156 SSP/PB e CPF nº 091.718.434-34 e pelo 
Segundo Secretário, Deputado Estadual Arnaldo Monteiro da Costa, brasileiro, casado, portador 
do RG nº 470.976 SSP/PB e CPF nº 203.110.014-91, aqui denominado Contratante e do outro 
lado na qualidade de Contratada, a Firma ....................................................., inscrita no CNPJ nº 
.............................., estabelecida à ...............................................,  representada neste ato pelo 
Senhor ........................., brasileiro, portador do RG nº  .................................... e CPF 
nº........................., resolvem celebrar por força do presente instrumento, e de  conformidade  com  
o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, aquisição de Equipamentos e 
Suprimentos de Informática, mediante as seguintes cláusulas e condições e de acordo com os 
Processos Administrativos nº 361/2014, 363/2014, 364/2014, 365/2014, 366/2014, 367/2014, 
369/2014, 370/2014, 683/2014, 684/2014, 685/2014, 697/2014, 698/2014, 699/2014, 736/2014 e 
737/2014 e o que consta no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 11/2014. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 
 
O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais: 
 
a) Constituição Federal (artigo 37, XXI); 
b) Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nº 9.648/98 e nº 9.854/99; 
c) Lei Federal nº 10.520/02; 
d) Decreto Federal nº 7.892/2013 
e) Resoluções nº 1.219/2007 e 1.412/2009; 
f) Lei Complementar 123/2006;  
g) Demais legislações pertinentes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 
Informática, destinados a atender as necessidades desta Casa Legislativa, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme quadro abaixo: 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros oriundos do Orçamento 
desta Casa Legislativa, na classificação funcional programática 01101.01122.5046.4216, nos 
elementos de despesa 33903000.100 e 44905200.100.                         
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
 
A Contratante pagará à Contratada o valor total estimado, para o período de 12 (doze) meses, de 
R$ ________ (_____________________________), pelo fornecimento dos produtos constantes da 
Cláusula Primeira do presente instrumento contratual. 
 
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços. 
 
Parágrafo Segundo - Consideram-se Preços Registrados aqueles atribuídos aos produtos, 
incluídas todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de 
obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital. 

 
Parágrafo Terceiro - Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, 
para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na 
alínea “d” do Inciso II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os 
procedimentos estabelecidos no Art. 15 e seguintes, da Resolução nº 1.412/2009. 
 
Parágrafo Quarto - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos preços ou 
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força 
maior, devidamente justificado no Processo. 
 
Parágrafo Quinto - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo 
cancelamento do preço, resguardada a compensação prescrita no subitem 12.8.3, liberando os 
fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 
negociação. 
 
Parágrafo Sexto- Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, a Comissão Permanente de Licitação notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 
registrado para o item ou lote, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação 
ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
 
Parágrafo Sétimo - Estão incluídos nos preços todos os impostos, taxas, transporte, leis sociais e 
demais encargos que incidam sobre a entrega total do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da prestadora de 
serviços, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso 
II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
               
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a 
formalização e a apresentação da nota fiscal discriminativa da prestação dos serviços (em duas 
vias), onde conste o "ATESTADO" de recebimento do serviço, por parte do servidor ou comissão 
designada, ficando este pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme subitem 4.3.1.2 da habilitação.  
 
 Parágrafo Segundo - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado, para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo 
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
Parágrafo Terceiro - O pagamento será processado através do Banco ________, Agência 
___, Conta Corrente _____. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS E DOS PRAZOS  
 
Os equipamentos/suprimentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, a partir da data da 
ordem de fornecimento expedida pela Divisão de Compras da Assembleia Legislativa, e enviada à 
Contratada através de protocolo, de acordo com as especificações constantes na sua proposta de 
preços, de forma parcelada. 

 
Parágrafo Único - A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do Registro. 
 
a) Os equipamentos/suprimentos deverão ser entregues na Divisão de Almoxarifado da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, situada à Praça 1817, nº 479 - Anexo V – Centro, João 
Pessoa/PB, no horário das 08:00 às 17:00 horas e de acordo com a solicitação deste Poder. 
 
b) Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber(em) ou não retirar(em) a 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração 
convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento e assim, sucessivamente, 
quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
O objeto do presente Contrato, estando de acordo com as especificações constantes do Anexo I 
do Edital do Pregão Presencial nº 11/2014 e proposta apresentada pela Contratada, será recebido: 

 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
equipamentos/suprimentos entregues com a especificação exigida; e 

 
b) Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade dos mesmos e, conseqüente 
aceitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA 
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Os equipamentos/suprimentos deverão ser entregues na Divisão de Almoxarifado da Assembléia 
Legislativa da Paraíba, situada à Praça 1817, nº 479 - Anexo V - Centro, João Pessoa/PB, no 
horário de 08:00 às 17:00 horas. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 
a) Notificar a empresa para efetuar as entregas dos equipamentos/suprimentos objeto deste 
Contrato; 
b) Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato; 
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato; 
d) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as obrigações 
Contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os tributos e contribuições, tais como: 
impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram direta ou indiretamente do 
fornecimento ora contratado, a qual será responsável por acidentes e/ou danos causados à 
Contratante, seus funcionários ou terceiros.  
 
Parágrafo Único: A Contratada, durante a vigência deste Contrato obriga-se, também, a: 
 
a) Garantir durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação 
estipuladas no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 11/2014, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. 
b) Fornecer o objeto deste contrato de acordo com as especificações apresentadas, atendendo às 
normas do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ser recusado o seu recebimento. 
c) Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
d) Responsabilizar-se pelo transporte do objeto deste contrato, não cabendo qualquer ônus à 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo Segundo - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
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a) Determinada, por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada, notificando-se a 
Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para a Administração da Contratante, ou; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial da prestação de serviço objeto deste Contrato, a Contratante 
poderá, nos termos dos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, garantida a 
prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, após o regular processo administrativo: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da fatura devida por dia de atraso no 
fornecimento/prestação do serviço contratado; 
c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor da contratação pelo descumprimento de qualquer 
obrigação contratual ou pela inexecução parcial do Contrato; 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa injustificada da 
licitante vencedora em realizar a prestação do serviço no prazo estipulado em sua proposta e nas 
condições estabelecidas neste Contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo de até 05 (cinco) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
perante a Assembleia Legislativa, após o ressarcimento dos prejuízos que a licitante vier a causar, 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base nesta Cláusula. 
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de a licitante, injustificadamente, não executar o serviço no prazo 
estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas no presente instrumento contratual, a 
Assembleia Legislativa poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação 
para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, em 
conformidade com o art. 64, § 2º, da supramencionada Lei. 
 
Parágrafo Segundo - As multas serão descontadas de pagamentos devidos pela Administração, ou 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
Parágrafo Terceiro - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste instrumento, realizar-
se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição. 
 
Parágrafo Quarto - A sanção estabelecida na alínea d desta Cláusula será de competência 
exclusiva da Assembleia Legislativa, facultada sempre a defesa da Contratada no respectivo 
processo, nos termos do Parágrafo Terceiro do Art. 87 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Parágrafo Quinto - Os valores das multas previstas nesta Cláusula deverão ser recolhidos 
diretamente à conta da Assembleia Legislativa e apresentado o comprovante à Procuradoria geral 
da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
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 Será de inteira responsabilidade da Contratante, providenciar, à sua conta, a publicação do extrato 
deste instrumento contratual na Impressa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, conforme o Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, adequadas aos termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONTRATO 
 
Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 11/2014, cuja realização decorre do 
Termo de Autorização da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, constante do 
mesmo e aos termos da Proposta de Preços apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a execução deste Contrato serão resolvidos 
pelas partes contratantes de comum acordo, observado o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará a cargo do Departamento de Informática desta Casa Legislativa o 
acompanhamento e controle da execução total deste Contrato. 
 
Parágrafo Segundo - Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, como 
competente para dirimir questões oriundas da execução deste Contrato. 

 
E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos 
legais. 
 

 
João Pessoa, __ de ________ de 2014. 

 
 
                                                                                ____________________________________ 
                                        ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

      Deputado Ricardo Marcelo 
         Presidente        

                                                                                 ____________________________________ 
      ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  

     Deputado José Aldemir 
                                                                                Primeiro Secretário 

 
                                                                                 ____________________________________ 

      ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
      Deputado Arnaldo Monteiro 

                                                                               Segundo Secretário 
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                                                                                 ____________________________________ 
                              CONTRATADA  

                                                                                      
 
 
TESTEMUNHAS:  
___________________________ 

___________________________ 


