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SUBDIREÇÃO GERAL
CONTRATO N°G.2) /2018
DE
EMPRESA
CONTRATAÇÃO
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
DE
IMPRESSÃO
SERVIÇOS
(OUTSOURCING), QUE ENTRE SI
;CELEBRAM A EMPRESA MAQ-LAREM
MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDS E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal
Deodoro da Fonsecd, n° 319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/0001-08,
neste ato representada pelo Exmo. Sr. Presidente, OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, com a
interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO-FUNJURIS,
órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87,
estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justiça, representado neste ato pelo Juiz de Direito
Presidente da Comiásão Gestora, MAURÍCIO CÉSAR BRÉDA FILHO e, de outro lado, MAQLAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Av. Epitácio Pessoa, n°2580, Tambauzinho, João Pessoa/PB, CEP: 58045000, inscrita no CNPJ sob o n.° 40.938.508/0001-50, doravante denominada CONTRATADA e
aqui representada pôr seu Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. SEVERINO MEDEIROS DO
NASCIMENTO, biasileiro, casado, empresário, resolvem firmar o presente negócio jurídico em
caráter emergencial, com fundamento no Art. 24, IV da Lei 8.666/93 e na Instrução Normativa do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão n° 04/2014, combinada com as demais
normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no Processo Administrativo n° 2018/11135,
mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e
outorgam, por si e seus sucessores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação, de empresa especializada na prestação de
serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de
gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e conetiva dos
equipamentos com (substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e
fornecimento de insUmos originais, exceto papel.
1
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
I
I
I
2.1. O valor total estimado deste contrato é de 115 1.067.705,83 (um milhão, sei(ta e sete mil,
setecentos e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme tabela abaixo:
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E UIPAMENTOS
Item

Categoria de
Equipamentos

Quantidade
de
equipamentos

Valor
unitário

Valor
unitário
mensal

Valor unitário
anual

1

MARCA SAMSUNG —
MOD. SI.M4070FR

120

R$ 97,96

R$ 11.755,20

R$ 141.062,40

2

MARCA LEXMARK —
MOD. MX 711DHE

180

R$ 138,71

R$ 24.967,80

R$ 299.613,60

20

R$ 619,95

R$ 12.399,00

R$ 148.788,00

300

R$ 65,30

R$ 19.590,00

R$ 235.080,00

(

3

MARCA LEXMARK —
MOD. CX 510 Dhe

4
MARCA SAMSUNG —
MOD. M4020ND
1

I
VALOR GLOBAL MENSAL DOS EQUIPAMENTOS = R$ 68.711,99 (sessenta e oito mil,
I setecentos e onze reais e noventa e nove centavos)
VALOR GLOBAL DOS EQUIPAMENTOS = R$ 824.544,00 (oitocentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais)

Item

5
6

Valor
Valor
Quantidade
Estimativa máximo mensal
de
por
de
mensal de unitário
Categoria
equipamentos
página
por
Equipamentos
cópias
por tipo
cópia impressa

Cópia
monocromáticaTipo 1,2 el 4.
Cópia colorida Tipo 3 1
g
I

Valor anual da
cópia

600

631.250

R$
R$
0,02719 17.163,68

R$ 205.964,25

20

20.000

R$
0,15499

R$
3.099,80

R$ 37.197,60

VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS CÓPIAS R$ 243.161,83 (duzentos e quarenta e três mil,
, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)

3.1. A despesa com a execução desta contratação correrá à conta dos r ursos consignados ao
Si

orçamento do FUNJURIS de 2018, no Programa de Trabalho: 02.061.0003.2114 - MANUTENÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS e Natureza de Despesa: 3390-39 — Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

.;.CLZUS 401IUTÀ:- DagikaklYIE
, NITQf
4.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao
recebimento do objeto da presente licitação, em moeda corrente nacional, mediante apresentação
dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal
contratual;
b) Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/
Receita Federal;
c) Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da
licitante.
4.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.
4.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação
requerida no subitem 4.1, implicará na sua devolução à CONTRATADA
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentação.
4.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX

I = (6/100)
365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =6%
AQ

RV1 O

.5.1. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
5.1.1. Os equipamentos que devem ser disponibilizados pela empresa a ser contratada estão
classificados em 6 (seis) itens de único lote, conforme descrito no ANEXO I.
\s,5.1.2. As especificações técnicas mínimas dos equipamentos destinados a ender o lote estão
descritas no ANEXO I do edital.
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5.1.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, cópia e
digitalização, bem como as soluções de softwares associadas, contemplando inclusive, instalação
nas dependências das unidades administradas pelo Poder Judiciário, nas quantidades, especificações
técnicas e demais características constantes neste documento.
5.1.4. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, não recondicionados e/ou
remanufaturados, sem qualquer uso anterior.
5.1.5. Os equipamentos deverão permitir impressão frente e verso.
5.1.6. Antes da prinieira entrega de equipamentos, cada Tipo deverá ser homologado tecnicamente
pela equipe técnica do Contratante em uma única etapa, momento em que serão efetuadas as
verificações dos catálogos/manuais oficiais dos produtos ofertados e testes dos modelos dos
equipamentos que serão instalados pela licitante. As características dos equipamentos oferecidos
deverão estar em conformidade com a especificação técnica apresentada no ANEXO I deste
instrumento.
5.1.6.1. A homologação dos equipamentos ficará condicionada à entrega, instalação, e
configuração de 1 (um) modelo de cada tipo de equipamento solicitado, acompanhado dos
catálogos/manuais oficiais dos produtos ofertados, em até 2 (dois) dias úteis contados a
partir da Convocação.
5.1.6.2. A homologação dos equipamentos será realizada nas dependências da DIATI, na
sede do Contratante, situado à Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, Maceió/AL, e após
homologados as descrições e catálogos dos modelos deverão ser instaladas, inclusive com
impressão da página teste do sistema operacional em cada Unidade pela equipe técnica da
contratada.
5.1.7. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, acessórios e
softwares associados, contemplando, inclusive, instalação nas dependências do Poder Judiciário em
todo o estado de Alagoas.
5.1.8. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede nativa e acompanhados
do módulo externo de energia (transformador de tensão). Os ativos de rede necessários para
ativação dos equipamentos, bem como o devido fornecimento de energia, ficarão a cargo do
Contratante.
5.1.9. Somente serão aceitos no máximo dois fabricantes de equipamentos, visando à padronização
do parque de impressão, facilitando assim, a utilização de drivers e equipamentos pelos usuários.
Todos os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em caixas lacradas,
de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
5.1.10. Todos os êquipamentos deverão ter, obrigatoriamente, recurso de contabilização de páginas
impressas e copiadas pelo próprio hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo
sistema de contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a
auditagem dos serviços, bem como a liberação das impressões através de senhas,. assegurando ao
usuário o sigilo do seu trabalho a ser impresso.
5.1.11. A empresa contratada deverá providenciar o desligamento, o transporte e a reinstalação de
k\ qualquer equipamento, na ocorrência de alteração do local de utilizaçãoilb equipamento, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta hipótese, a empresa contr tada no poderá cobrar as
V
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despesas com embalagem, seguro, transporte e reinstalação do equipamento no novo local;
15.2. FORNECIMENTO DOS INSUMOS E PEÇAS
5.2.1. Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como Kit de manutenção, fusores, rolos,
toners, cilindros, reveladores), peças e acessórios deverão ser originais do fabricante dos
equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos remanufaturados, similares,
compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados. O fornecimento de papel é de responsabilidade
do Poder Judiciário.
5.2.1.1. Os serviços de reposição dos componentes de manutenção operacional preventiva
(fusores, reveladores, cilindros e peças que tenham necessidade de substituição pelo
desgaste de uso) serão executados exclusivamente pelos profissionais da empresa a ser
contratada, devendo respeitar os prazos de Atendimentos descritos no subitem 5.12 deste
instrumento (Acordo de Níveis de Serviços).
5.2.1.2. A logística da empresa a ser contratada terá de contemplar a gestão de estoque de
suprimentos, em quantidade suficiente para atender à demanda por um período mínimo de
um mês, em cada unidade predial do Poder Judiciário. Para os três primeiros meses de
contrato, a quantidade de suprimentos a ser disponibilizada será calculada com base nas
quantidades estimadas neste instrumento. A partir do quarto mês, será utilizado o volume
levantando pela bilhetagem do mês anterior.
5.2.1.3. A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta
para todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos,
obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente.
5.2.1.4. Os Custos relativos ao fornecimento dos insumos e peças deverão estar incluídos e
distribuídos nos preços unitários.

15.3. SISTEMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS

1

5.3.1. O sistema de gestão dos serviços deverá ser em rede, via WEB, e possuir as seguintes
capacidades:
• Monitorar os equipamentos on-line, possibilitando, no mínimo, gerenciar remotamente, via
rede TCP/iP, os equipamentos instalados, permitindo efetuar alterações de configuração,
checagem do status de impressão, nível dos suprimentos de impressão, etc.
• Informar Usuário, nome do documento, horário de impressão, impressora, número de
páginas, mOdo de impressão (cor ou mono), aplicativo, qualidade e custo para cada trabalho
impresso oh copiado.
Os
usuários, tanto para autenticação quanto para estatísticas, devem ser integrados com a
•
autenticação via Microsoft Active Directory e LDAP.
• Permitir d geração de relatórios, via sistema, por usuário, impressora/multifuncional
(equipamento fisico), fila de impressão (driver instalado em uma estação ou servidor),
computaddres (estação ou servidor de impressão) e centros de custo.
• Permitir a' ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por cust %por ordem
alfabética.:
• Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor, tipo de pape, ajlicativo, modo de
impressão.(simplex ou duplex) e por origem (cópia ou impressão).

ire

À Permitir a exportação de dados e relatórios para análise.
À Permitir a centralização automática de dados de vários locais e a geração de relatórios
integrados com os dados de todos os locais.
À Realizar inventário automático dos equipamentos.
Á Permitir a definição de custos de página impressa por impressora/multifuncional,
diferenciando custos para impressão em cores e preto e branco.
À Permitir a administração de custos por grupos de impressoras/multifuncionais.
Á Permitir a definição de centros de custo para usuários e a geração de relatórios a partir dos
mesmos.
f
À Permitir a definição de variações de custos por página baseada na quantidade de páginas
impressas (monocromática ou colorida).
À Fornecer histórico de utilização dos consumíveis com vida útil real, por equipamento.
À Realizar atualizações, visualizações e alterações remotas nas configurações dos
componentes das impressoras/multifuncionais/copiadoras.
À Possibilitar agendamento e automação de tarefas relacionadas ao gerenciamento e
manutenção das impressoras/multifuncionais.
Disponibilizar o sistema que permita ao gestor a definição de perfis de utilização por
usuário.
Permitir
que o usuário, conforme perfil e permissões, possa localizar através de sua estação,
À
impressoras/multifuncionais com base em campos como: localização, capacidade, color,
duplex etc.
À Permitir a criação de itens de custo (papel, suprimentos, cilindro, kit, etc.) e registrar a
utilização destes para a respectiva impressora/multifuncional.
5.3.2. Os custos relativos ao sistema de gestão de serviços deverão estar incluídos e distribuídos nos
preços unitários.
5.4. SISTEMA Dt GESTÃO DE ATIVOS E ORDENS DE SERVIÇO
5.4.1. O Sistema de Gestão de Ativos e Ordens de Serviço deverá ser utilizado na execução dos
serviços da central de suporte técnico, na modalidade de help desk de primeiro nível de
atendimento, de acordo com os requisitos mínimos a seguir:
Á O sistema deverá disponibilizar todas as suas funcionalidades operacionais através da WEB
(Internet e Intranet);
1 A plataforma server deverá ser compatível com um dos seguintes ambientes: Linux Red Hat
versão 4 e superiores ou MS Windows XP, Windows 7. Os clientes deverão operar com os
navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox, entre outros livres;
1 Os dados deverão residir em ambiente de Banco de Dados Relacional desenvolvido com
qualquer software que venha a ser fornecido na prestação de serviço, desde que
acompanhado pelas licenças de uso e acesso, sem ônus para o Contratante;
1 A documentação e interação do Sistema de Gestão de Ativos deverão estar disponíveis online, com Help On Line;
1 O sistema deverá ter sido desenvolvido e codificado para ambiente 32 ou 64 bits;
1 O sistema deverá estar disponível em língua portuguesa e possuir manuais de administração
e de utilização neste idioma;
1 O sistema deverá permitir implementar campos e menus nas telas de chamack‘, de acordo
com a necessidade;
1 O sistema deverá operar em rede TCP/IP;
1 O sistema deverá ter acesso somente através de senha individual, pio endo ser alterada a
qualquer momento pelo próprio usuário;
ülL
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1 O sistema deverá ter níveis de acesso personalizados para usuários distintos;
1 O sistema deverá possuir registros em logs" das alterações e cadastros realizados em
qualquer módulo do mesmo;
I O sistema deverá possuir recurso nativo, específico para cadastramento e manipulação de
base de conhecimento, possibilitando o armazenamento de problemas e soluções,
viabilizando o atendimento on-line pelo operador do Help Desk;
I O sistema deverá possuir controle de acesso específico para as finicionalidades da "base de
conhecimento", garantido o acesso somente a usuários cadastrados, respeitando os
privilégios de cada usuário para inserção, alteração e exclusão de registros, bem como
viabilizando e garantindo a padronização dos dados sobre os problemas e soluções
armazenadas;
1 O sistema deverá permitir que os usuários efetuem consultas, via WEB, sobre a situação
"status" dos seus chamados técnicos e que os mesmos possam incluir ou solicitar
informações adicionais;
I O sistema deverá emitir, a qualquer instante, relatório da quantidade de chamadas recebidas
pelo Help Desk, com possibilidade de filtrar por período, por departamento e/ou por unidade
de negócio;
O
1 sistema deverá emitir relatório do total de chamadas recebidas pelo Help Desk agrupadas
por tipo de problema, com possibilidade de filtrar por período por departamento e/ou por
unidade de negócio;
I O sistema deverá emitir relatório das chamadas recebidas pelo Help Desk, imprimindo o
tempo de atendimento, técnico responsável, problema, setor solicitante, com possibilidade
de filtrar por "status" e período;
I O sistema deverá realizar inventário automático das informações de hardware e software,
apresentando as características básicas de cada tipo de impressora.
1 O sistema deverá possuir cadastro e controle dos equipamentos com a identificação por
número de série e marca como campos-chave, bem como permitir a descrição dos
equipamentos em campo texto;
1 O sistema deverá permitir a associação do registro de equipamento com o contrato de
serviços e termos de garantia;
1 O sistema deverá permitir o agrupamento dos equipamentos por tipo;
1 O sistema deverá permitir o armazenamento de transferências de localização dos
equipamentos, com possibilidade de recuperação do histórico;
1 O sistema deverá permitir o registro e análise do histórico de falhas e resolução de
problemas dos equipamentos;
1 O sistema proposto deverá possibilitar a abertura automática de Ordens de Serviço, sem
necessidade de intervenção humana, para reposição de constuníveis das Estações de
Impressão e Multifuncionais, mediante comunicação TCP/IP;
1O sistema deverá possibilitar metodologia e automação para o planejamento de tarefas
relacionadas à manutenção dos equipamentos;
5.4.2. Os custos relativos ao sistema de gestão de ativos e ordens de serviços deverão estar incluídos
e distribuídos nos preços unitários.
5.5. SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA
5.5.1. Os serviços de impressão e cópia deverão ser controlados por um sistema informatizado
especializado no monitoramento e gerenciamento remoto de impressoras, deve estar totalmente
integrado ao Sistema de Gestão de Ativos e Ordens de Serviço descrito no ite anterior, de forma a
trocar informações e fornecendo dados que possibilite que os relató os gerenciais sejam
57

\

centralizados no supracitado Sistema.
5.5.1.1. Requisitos Mínimos do Sistema:
I Deverá rodar em plataforma Windows, além da Linux, devendo ser compatível com os
navegadores utilizados por estes sistemas operacionais (IE, Firefox e Chrome);
1 Deverá fazer uso do protocolo SNMP para captura de informações das impressoras;
1 Deverá realizar monitoramento específico para impressoras com interface de rede nativa, a
partir de locais remotos, conforme normas de acesso da DIATI;
1 Deverá emitir alertas, em tempo-real, com relação aos insumos (toner, etc) com possível
aplicação de filtros;
Deverá
controlar acesso as impressoras através da configuração de Contas e Grupos de
1
Usuários;
1 Deverá gerenciar impressoras de diversos fabricantes;
1 Interface com Usuário totalmente configurável.
5.5.2. Os custos relativos ao sistema de monitoramento e gestão de impressão, deverão estar
incluídos e distribuídos nos preços unitários.
SISTEIV1A DE CONTABILIZAÇÃO E BELHETAGEM DE IMPRESSÃO E C-45PIA
5.6.1. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar um sistema informatizado para a
contabilização de todos os documentos impressos, com arquivo de log contendo os dados sobre o
nome do trabalho, formato, tamanho, número de páginas, identificação do usuário, nome/código da
impressora, estação de trabalho, data e hora.
5.6.2. Deverá, também, gerar o histórico de impressão/cópia por usuário/impressora/setor
organizacional consolidando a quantidade de impressões/cópias realizadas no período. Este
processo deverá ser realizado na própria rede do Contratante, não exigindo nenhuma modificação
estrutural, ficando ainda a cargo da empresa a ser contratada a distribuição do software conforme os
padrões de segurança da informação estabelecidos pela DIATI.
5.6.3. Além dos requisitos dos itens 5.6.1 e 5.6.2, a contabilização de impressão e cópias oriunda
dos contadores dos equipamentos alocados deverá ser efetuada mensalmente pela empresa a ser
contratada, sendo que as planilhas de medição deverão ser encaminhadas ao gestor do contrato,
juntamente com a fatura de prestação de serviços, para a necessária verificação.
5.6.4. O pagamento das faturas mensais deverá ser calculado sobre o montante global de páginas
impressas de todos os equipamentos, discriminando obrigatoriamente, no campo "Descrição dos
Serviços" da fatura, equipamentos e respectivos volumes consumidos por tipo de impressão, P/B ou
colorida,
5.6.5. A volumetria estimada é de 235.000 ( duzentos e trinta e cinco mil) cópias
monocromáticas.
5.6.6. O Tribunal não se obriga a contratar todo o quantitativo de impressoras e' volumetria
estimados na Cláusula Segunda.

5.6.7. O sistema informatizado de contabilização deverá atender aos seguiiyfes rqpisitos mínimos:
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1 Operar no ambiente Cliente-Servidor e WEB (Internet/Intranet);
1Operar em lido menos um dos seguintes ambientes: LINUX ou MS Windows 2003 ou
superior para a plataforma Server, LINUX ou MS-Windows XP e superiores para a
plataforma dient;
1 Utilizar o prntocolo SNMP para captura de informações das impressoras;
1 Possuir versão Client a ser instalada nas estações e versão Server a ser instalada em
ambiente deinonitoramento;
1 Realizar moriitorarnento específico para Impressoras com interface de rede nativa, a partir de
locais remotos;
1 Emitir alertas em tempo real com relação a todos os suprimentos necessários ao
funcionamento dos equipamentos, exceto papel, com possível aplicação de filtros;
1Gerenciar impressoras de diversos fabricantes;
1 Os dados deverão residir em ambiente de Banco de Dados Relacional desenvolvido com
qualquer sorftware que venha a ser fornecido na prestação de serviço, desde que
acompanhado pelas licenças de uso e acesso, sem ônus para o Contratante;
1 Preservar emi banco de dados, as informações que permitam o rastreamento de impressões
realizadas pôr um determinado usuário ou setor, dentro de um determinado período ou data;
1 Possuir interface com usuário totalmente configurável;
1 Utilizar, além dos métodos citados anteriormente, método que possibilite a captura das
informações sobre os trabalhos de impressão (bilhetagem) em ambientes onde não exista
servidor de mpressão;
1 As informaões de bilhetagem deverão contemplar:
.I Usuário que realizou a impressão;
AI Impressora utilizada;
.III
Número de páginas impressas;
.IV
Data e hora da impressão;
.V Características da impressão: simplex/duplex - monocromática/colorida;
.VI
Aplicativo que originou a impressão, identificando a extensão do arquivo;
1A integração do sistema de contabilização com o sistema de gestão de ordens de serviços
deverá possibilitar que sejam controlados com precisão os volumes envolvidos na execução
dos serviços;
1 O softward de bilhetagem deverá possibilitar a instalação em ambientes com ou sem
servidor de' impressão;
1 Deverá suportar o banco de dados;
5.6.8. Os custos relativos ao Sistema de Contabilização e Bilhetagem de Impressão e Cópia deverão
estar incluídos e distribuídos nos preços unitários.
CAPACITAjA0 E TREINAMENTO DE USUARIOS
5.7.1. Na fase de implantação, a empresa a ser contratada deverá ministrar treinamento dos
usuários, nas instáações da DIATI, para a utilização, configuração, parametrização, gerenciamento
e administração cas funções e acessos;
5.7.2. A empresai a ser contratada será responsável por especificar o ambiente necessário ao
treinamento, prover o material de acompanhamento do conteúdo dos softwares de gerenciamento,
administração e cOntabilização, dos equipamentos, da instalação de cirivers nas estações,de trabalho
.e quaisquer outroS recursos necessários como cópia, escaneamento e software de OÇZR, inclusive
com a instalação de softwares nos servidores e estações de trabalho do Contratante;
\.5.7.3. A empresa a ser contratada deverá treinar dois facilitadores da DI TI, por tipo de
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equipamento, para eventuais esclarecimentos e dúvidas de atendimento da equipe de informática do
Contratante.
I
5.7.4. O Contratante não se responsabilizará pela instalação, manutenção e eventuais substituições
das impressoras; í
5.7.5. A empresa a ser contratada poderá utilizar para efeito de treinamento, os equipamentos que
ela especificar para! as funções de backup, ou seja, aqueles que serão utilizados para substituir
temporariamente osI defeituosos;
5.7.6. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar as instruções do treinamento em mídia
eletrônica, em formato de fácil leitura (PDF, HTML, DOC) ilustrado com imagens para que a
DIATI possa fazer a divulgação;
5.7.7. Todo treinaMento e sua documentação deverão ser aprovados pela DIATI e, depois de
aprovado, passarão á fazer parte do acervo documental do Contratante;
5.7.8. O conteúdo programático dos cursos para os facilitadores deverá prever todas as funções
necessárias para a Correta operação dos serviços previstos por parte dos usuários, no mínimo para as
seguintes tarefas:
5.7.8.1. Instruções básicas de operação dos equipamentos propostos.
5.7.8.2. Abastecimento de mídias especiais, como papel, transparências, envelopes e
et quetas.
5.7.8.3. Instruções básicas de operação dos softwares propostos.
5.7.8.4. Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na impressão.
5.7.8.4. Instalação e customização de drivers nas estações de trabalho.
5.7.8.6. Interpretação das mensagens do painel de controle e leds de sinalização dos
equipamentos.
5.7.8.7. Utilização da impressão através da bandeja manual.
5.7.8.8. Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, como por
exemplo:
Atolamentos.
1 Níveis de consumíveis.
Tampas de compartimentos abertas.
5.7.8.9. Utilização de bandejas de saída para mídias de gramaturas maiores do que as
especificadas, como cartões.
5.7.8.10. Utilização de mídia em formatos não padronizados nos equipamentos.
5.7.9 Os custos de capacitação e treinamento de usuários deverão estar incluídos e distribuídos nos
preços unitários.
15.8. SUPORTE
5.8.1. Todo o suporte aos usuários da solução disponibilizado pela empresa ser contratada deve
seguir as disciplinas, processos e práticas preconizados conforme a seguir:
[gi.'SUPORTE !TÉCNICO DE I.° NIVEL
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5.9.1. A empresa a ser contratada deverá prover suporte técnico necessário ao atendimento das
necessidades do Contratante e dentro do escopo solicitado, contando com tele-atendimento, via
número telefônico específico, fora das instalações da contratante. Os serviços da central de suporte
deverão abranger abertura de chamados, controle de chamados em andamento, resolução de dúvidas
correlatas à soluçá() implantada e assistência ao suporte técnico interno do Contrante,
exclusivamente em relação ao escopo do Edital.
1
5.9.2. Caberá à empresa a ser contratada estimar a estrutura que necessitará para atendera este item
e cumprir os níveis di e serviço determinados no subitem 5.12 (Acordo de Níveis de Serviços) deste
instrumento.
5.9.3. O suporte técnico de 1° nível terá de ser disponibilizado aos usuários dos serviços de
impressão, cópia e digitalização, mediante a utilização dos seguintes meios de comunicação:
Telefone: de segunda a sexta-feira, de 08h às 18h;
Internet para a realização de consultas: 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias
por ano;
1
E-mail: para consultas, de 08h às 17h, e para envio de solicitações e serviços: 24
horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
5.9.4. Os custos dei Suporte Técnico de 1° Nível deverão estar incluídos e distribuídos nos preços
unitários.
I
!S.W. SUPORTE TÉCNICO RESIDENTE
I
5.10.1. Os prédios relacionados a seguir serão contemplados com Suporte Técnico residente:
1
1. Sede do Contratante - Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, Maceió/AL
2. Foro de Maiceió — Av. Presidente Rossevelt, S/N, Barro Duro, Maceió/AL
5.10.2. Nos locais ,lacima citados, a empresa a ser contratada deverá disponibilizar Suporte Técnico
Local, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, contemplando:
1
Orientações
e informações aos usuários quanto à melhoria contínua da utilização dos
equipamentos e acessórios de impressão, cópia e de digitalização;
1
Substituição de toners, cartuchos, cilindros e fusores;
I
Substituição de peças e componentes de manutenção (desgastes de uso);
.
1
Alimentação dos Postos de Serviços de Impressão;
1
Auxiliar na resolução de pequenos problemas de impressão tais como, desatolamento
de papel,' configuração do painel de controle, ajuste e definição de recursos e
funcionalidades simples.
1

5.10.3. Para atender às necessidades do Contratante e desde que não altere o valor do contrato, este
horário poderá ser alterado durante a sua vigência, tendo a empresa a ser contratada, o prazo de 07
(sete) dias para realizar os ajustes necessários à implantação de mudança de local e horário. Não
estarão previstas 'atividades nos feriados e nos finais de semana, exceto se houveysolicitação
expressa do Contratante para atender suas necessidades eventuais, com antecedência ínima de 72
horas, antes da prestação dos serviços.
\1
5.10.4. Os custos relativos ao Suporte Técnico Local deverão estar incluídosfr distribuídos nos
preços unitários.
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5.11. PRAZO DE ENTREGA/FORMA DE IMPLANTAÇÃO
5.11.1. Logo após a assinatura do contrato, o Contratante deverá emitir 0.5. (Ordem de Serviço)
para cada solicitação de equipamentos, identificando Tipo e Local de instalação. A abertura de cada
0.5. (Ordem de Sersiiço) deverá ser registrada de forma automática no Sistema de Gestão de Ativos
e Ordens de Serviço descrito no subitem 5.4 deste instrumento.
5.11.2 Após a abertura da O.S. (Ordem de Serviço), as estações de impressão deverão ser entregues
e instalados em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da O.S.
Dentro desse mesmo prazo, também, deverão estar em operação a implementação das seguintes
soluções:
1 Customização das configurações dos equipamentos;
1 Identificaçáo dos equipamentos;
1 ImplantaçãO dos softwares de gerenciamento e contabilização;
1 Treinamento de equipe da DIATI.
5.11.3. O não cuMprimento do prazo acima mencionado implicará na aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei n°8.666/93.
5.12. ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇOS
5.12.1. Para atendimento do Acordo de Níveis de Serviços, a empresa a ser contratada deverá
respeitar os prazos e metas descritos abaixo.
1

O prazo máximo para atendimento presencial, após a abertura do chamado técnico,
será de até' 6 horas úteis em Maceió e região metropolitana e 24 horas úteis nas demais
Comarcas;
I
O prazo máximo para eventuais substituições de peças e/ou aplicações de correções
nos softwares básicos pré-instalados será de até 24 horas úteis;
1
80% das Ordens de Serviços abertas pelo Help Desk de Primeiro Nível terão de ser
resolvidas em até 8 horas após sua abertura;
1
Nenhuma Ordem de Serviço aberta pelo Help Desk de Primeiro Nível ficará sem
solução depois de decorridos 3 (três) dias de sua abertura;
5.12.2. A empresa a ser contratada fornecerá, até o quinto dia útil de cada mês, os
relatórios/consultas mensais, com os percentuais efetivamente atingidos e as variações, positivas ou
negativas, em relação aos indicadores deste acordo de níveis de serviços;
5.12.3. Para execução dos serviços de manutenção, quando necessário, os equipamentos poderão ser
transportados para os laboratórios/oficinas da empresa a ser contratada, desde que substituídos por
outros com a mesma configuração ou superior, sem ônus adicional para o Contratante.
5.12.4. O não cumprimento dos itens acima dará direito ao Tribunal para cobrar multa calcula,
pela seguinte equação:
20% do NTC
NTII
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VTPI

48

MULTA

tr

Onde:
NTC = Número Total de Chamados Técnicos do Mês.
NTII = Número Total de Postos de Impressão Instalados.
VTPI =Valor Total dos Postos de Impressão.
5.12.5. Durante a execução do contrato, o Contratante poderá, sem aumentar o valor do contrato e
de comum acordo com a empresa a ser contratada, alterar os parâmetros de atendimento, para se
adequar à realidade das localidades atendidas.

,5.11. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.11.1. Os serviços serão prestados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos, cobrádos mediante documentação fiscal hábil e ratificados na Autorização de
Fornecimento/Contiato.
5.11.2. Será indispensável mencionar o número da Autorização de Fornecimento/Contrato em toda a
documentação referente ao serviço.
5.11.3. Todos os setviços implantados no início e durante a da execução do contrato serão aceitos,
em princípio, sob condição, sujeitando-se à inspeção de controle de qualidade. Caso seja detectado
algum problema no fornecimento ou no serviço prestado, será levado formalmente ao conhecimento
da empresa a ser contratada.
5.11.3.1. A empresa a ser contratada deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for
estabelecido ou apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação.
CLAUSULA SEXTA - FATURAMENTO
6.1. Para o faturamento dos serviços, serão sempre considerados os volumes de impressão
registrados nos contadores dos hardwares, conforme subitem 10.6.3.
6.2. As planilhas de medição e as notas fiscais/faturas deverão ser enviados até o primeiro dia útil
de cada mês para serem atestadas e, em até o 150 dia útil subsequente ao da prestação dos serviços,
providenciado o sen pagamento.
I

CLAUSULA SETIIVIA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

7.1. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas aa' condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.2. Assumir a res)ponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços, objeto deáta licitação.
7.3. Responsabiliár-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste ajuste.
7.4. Responsabililar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas/os seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas
dependências do Tribunal de Justiça.
7.5. Responsabil6r-se por qualquer prejuízo causado ao Contratante, a seus p epostos ou a
terceiros, provocados por ação ou omissão da empresa a ser contratada, em decorrê ia de falhas ou
imperfeições na execução dos serviços.
S7

7.6. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe forem
confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da
notificação expressa da Administração, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha direito
a receber.
7.7. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados
disponibilizados pelo Contratante, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados.
7.8. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades, objeto deste ajuste, sem prévia autorização do Tribunal de Justiça.
7.9. Indicar um profissional para atuar como preposto da empresa para tratar das questões relativas
à execução dos serviços e ao faturamento.
7.10. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do Contratante.
7.11. Comunicar ao Fiscal do Contrato, designado formalmente pelo Tribunal, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do contrato.
7.12. Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pelo Contratante.
7.13. Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências do Contratante, o uso
obrigatório de uniformes e crachás de identificação.
7.14. Realizar a manutenção dos equipamentos de forma a garantir o atendimento às exigências do
edital.
7.15. Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pelo
Contratante.
7.16. Fornecer os suprimentos, exceto papel, de acordo com as características determinadas pelo
Tribunal de Justiça.
7.17. Entregar os equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de
forma que os proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte.
7.18. Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pelo Contratante, no prazo
estabelecido.
7.19. Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade.
7.20. Refazer os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem ônus
para o Tribunal de Justiça.
7.21. Apresentar as informações detalhadas dos serviços disponibilizados e as restrições porventura
existentes.
7.22. Manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições
de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes deste
ajuste.
7.23. Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem,
transporte, distribuição e substituição dos suprimentos, exceto papel, estabelecendo um estoque
suficiente para garantir a disponibilidade dos serviços, em cada unidade do Contratante, nos níveis
exigidos no edital.
7.24. Promover, periodicamente, campanhas de incentivo à diminuição de impressões e cópias e de
divulgação de dicas de uso dos equipamentos e de formas otimizadas de trabalho.
7.25. Será obrigatório o fornecimento de estabilizadores ou transformadores de tensão pela
contratada, em virtude da existência de apenas poucos locais com rede estabilizada suficiente para
atender a referida demanda.
7.26. Caberá à Contratada fornecer toda a infraestrutura de hardware e software necessária para a
implantação da solução proposta, conforme as seguintes premissas:
7.26.1. Todo o tráfego de impressão deverá estar restrito ao ambiente local das unidades do
Contratante.
\

7.26.2. O tráfego para controle de bilhetagem, volume, tarifação etc. deverá c nvergir para a
"redundância" instalada no Foro de Maceió —Av. Presidente Rossevelt, SN, Baryb Duro;
7.27. Instalar 385 (trezentas e oitenta e cinco) impressoras/multifuncionais no pr o máximo de 30
57

(trinta) dias após a assinatura do contrato, conforme orientação do Tribunal de Justiça.
7.28. A CONTRATADA deverá também prestar os serviços em novos endereços ou novas unidades
da CONTRATANTE, bem como em eventos ou mutirões quando necessário.
•
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8.1 O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas obriga-se, como ÓRGÃO GERENCIADOR
(CONTRATANTE), a:
a) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;
b) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
c) Propiciar todas á facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos responsáveis do FORNECEDOR às dependências do ÓRGÃO
GERENCIADOR (CONTRATANTE), desde que devidamente identificados;
d) Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal;
e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições de
preço e prazos estabelecidos neste ajuste;
P Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual.
g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades observadas na
prestação dos serviços.
h) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, que venham a ser
solicitados pela Contratada.
i) Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados pela
empresa a ser contratada, por meio de pessoal próprio ou equipe de terceiros.
j) Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços,
efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade
exigidos no contrato.
k) Fornecer toda a infraestrutura necessária (local fisico, mobiliário, tomadas elétricas e pontos de
acesso à rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos.
1) Contratar no mínimo 600 (seiscentas) impressoras previstas no quantitativo total estabelecido na
Ata de Registro de preço n° 081/2014.
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9.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada.
9.2. Caberá ao Fiscal do contrato:
a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;
d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
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O adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.
9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias.
9.4. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.
9.5. Caberá ao Gestor do contrato:
a) prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a
prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual,
que tenham implicações na atestação;
9.5.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;
9.5.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
9.5.3. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilffirio econômicofinanceiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o
fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
9.5.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
Contrato pela Administração;
9.5.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizandose por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
9.5.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos
termos da Lei;
9.5.7. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas;
9.5.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
9.5.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumerimento de suas cláusulas por culpa da Contratada,
acionando as instâncias superiores e/ou os Orgãos Públicos competentes quando o fato exigir.

V
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10.1. A vigência do presente Contrato será de até 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura, prorrogável por tigual prazo, na forma do art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93.
10.2. Em atenção ao interesse público, uma vez concluída a licitação que possui o mesmo
objeto do presente contrato emergencial, o Contratante poderá rescindir o contrato
unilateralmente.

fil,41R3100
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\\ 11.1. Considerando a vigência contratual estabelecida, os valores permane rão fixos e
irreajustáveis.
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12.1. A Contratada deverá prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações
assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando ao contratante,
até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, comprovante de uma das modalidades de
garantia prevista no art. 56 da Lei n°. 8.666/93.
eL
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13.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou
dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual n° 4.054/2008:
13.1.1 advertência;
13.1.2 multa;
13.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;
13.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.2 As sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderão ser
aplicadas juntamente com a sanção de multa.
13.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.
13.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipóteses:
13.4.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
13.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
13.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II
do art. 50 do supracitado Decreto;
13.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
13.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e
13.4.6 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
13.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
13.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela
devidos ou cobrada judicialmente.
\ 13.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir/do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviço , se dia de
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
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13.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada:
13.8.1 — a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não
superior a 5 (cinco) dias; e
13.8.2 — aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.
13.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o princípio da
proporcionalidade.
13.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de
serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do
subitem 13.4.2.
13.11 A multa prevista no subitem 13.4.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que
não ensejem sanções.
13.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
13.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;
13.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, que; em original ou
cópia autenticada, de forma definitiva;
13.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
13.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:
13.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;
13.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da
contratação; ou
13.12.4.3 for multada, e não efetuar o pagamento.
13.13 O prazo previsto no item 13.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.
13.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos
informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
13.14.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os
prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e
impedimento aplicadas.
Q
14.1. Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos arts. 77 a 80 datei n.
8666/93;
//
14.2. Os casos de 1 rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
14.3. O Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, indep dentemente de
\....__ interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de s s cláusulas ou da
legislação ao qual está subordinado, respondendo a parte infratora pelos pr Juízos que causar à
outra.

Ati
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- DA ALTERAÇAO
15.1. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
15.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇOES FINAIS

1

16.1. O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório e à proposta da Contratada, sendo os
casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
16.2. A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para
a contratação.
16.3. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação total ou parcial do fornecimento
objeto do presente ajuste.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 incumbirá ao
CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diário da Justiça Eletrônico.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
18.1. É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos
deste instrumento contratual.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,
assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos
efeitos.
Maceió, Z

c‘018.

DES. OTÁV EÃO PRAXEDES
Presidente do Tribun ide Justiça do Estado de agoas

CIO C AR BRÉDA IL
Juiz Presid e da Comissão Gestora do F
CONTRATANTE
r?ASClri
1 VarCe
fíiáã-Mfl
gÉnWITÍ
Diretor Administrati Financeiro da Empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LIDA
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1. NOME

CPF:

2. NOME

CPF:
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