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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 10/2021
A Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Pessoa Jurídica de Direito Público,
inscrita no CNPJ sob o n. 04.039.657/0001-13, mediante seu Pregoeiro Roberto Bezerra
de Souza, nomeado mediante Resolução n. 139/2021, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que estará reunida no dia 05/10/2021, às 10hs00min, nesta cidade, na
sala de reuniões da Comissão de Licitação, situada na Rua Arlindo Porto Leal, n. 241,
Centro, subsolo do Edifício Sede do Poder Legislativo, a fim de receber, abrir e examinar
os Envelopes contendo as Propostas e os Documentos dos interessados em participar da
licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n. 10/2021, do Tipo Menor Preço por
Item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com as Leis ns.
10.520, de 2002 e 8.666, de 1993, Lei Complementar n. 123, de 2006, alterada pela Lei
Complementar n. 147, de 2014, Lei Complementar n. 124, de 2007 e Decreto do Estado
do Acre n. 5.972, de 2010, no que aplicável.
O presente Edital poderá ser retirado no site do Tribunal de Contas do Estado do
Acre (http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/),e no site da Assembleia Legislativa do
Estado do Acre (http://www.al.ac.leg.br) no banner “Avisos de Licitações” pelo período de
23/09/2021 a 04/10/2021, bem como através de solicitação encaminhada ao e-mail
cplaleac@hotmail.com, em função da pandemia do COVID-19.
Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio indicado no
preâmbulo deste edital, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e
designados pela Administração.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
suprimentos de informática para impressoras (cartuchos, toners de impressão), para
atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme o Termo de
Referência que constitui o Anexo I, deste Edital.
1.2. Em cumprimento ao art. 48, inc. I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, os itens 01
ao 24 desta licitação serão destinados à participação exclusiva das microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que tenha a participação de, no mínimo, 03
microempresas ou empresas de pequeno porte com a apresentação de proposta. Caso
não seja atendido este requisito previsto em lei, os itens deverão ser de ampla disputa,
conforme a Lei Complementar n. 123, de 2006 e suas alterações.
1.3. Para os itens 25 a 29 desta licitação serão destinados a ampla disputa.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
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3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata decorrente da presente licitação terá validade de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura.
4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1. Estará impedida de participar de qualquer fase deste processo licitatório a pessoa
jurídica que se enquadre em uma ou mais situações a seguir:
4.1.1. Que esteja sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução ou
liquidação exceto, quando autorizada judicialmente, ou quando estiver com o plano
de recuperação aprovado e homologado.
4.1.2. Esteja constituída sob a forma de consórcio;
4.1.3. Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Comissão
Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa;
4.1.4. Seja declarada inidônea em qualquer esfera do governo ou, ainda, sofra
penalidades imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas
hipóteses previstas no art. 87 e 88, da Lei n. 8.666, de 1993 e suas alterações.
4.1.5. Não será admitida, nesta licitação, a participação de empresas enquadradas em
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas nas esferas Federal,
Estadual ou Municipal ou punidas com suspensão pela Assembleia Legislativa do Estado
do Acre, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
d) estrangeiras que não funcionem no País;
e) Empresas que possuam entre seus sócios servidores e Parlamentares deste Poder;
f) que constem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria Geral da União - CGU, constante no portal da internet
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, e ainda no Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php.
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de
pequeno porte que:
5.1.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
5.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste
Edital;
5.1.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA
DOCUMENTAÇÃO.
5.1.4. Deverá haver a participação, no mínimo, de 03 (três) microempresas ou empresas
de pequeno porte com apresentação de proposta. O não atendimento à condição acima
caracterizará o descumprimento do disposto no art. 49, inc. II, da LC n. 123/2006,
tornando o objeto deste Termo de Referência de ampla disputa.
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5.1.5. O MEI - Microempreendedor Individual - enquadrados nos limites definidos pelo art.
3º, da LC n. 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido pela lei anteriormente
mencionada às ME/EPP/MEI, desde que cumpra as exigências da licitação.
5.2. A participação neste PREGÃO - SRP implica na aceitação, plena e irrevogável, das
normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos.
6.
DO CREDENCIAMENTO
6.1. O Representante Legal da Licitante deverá se apresentar ao Pregoeiro para
efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua Carteira de
Identidade ou de outra equivalente e do documento que lhe dê poderes para se
manifestar durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”
relativos a este Pregão.
6.2. Considera-se como Representante Legal qualquer pessoa habilitada pela Licitante,
mediante Estatuto/Contrato Social ou instrumento público/particular de procuração ou
documento equivalente, com firma reconhecida.
6.2.1. Entende-se por documento credencial:
a)
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e
quando for o caso, documento de eleição de administradores ou inscrição no registro
público de empresas mercantis;
b)
Carteira de Identidade ou documento equivalente;
c)
Procuração firmada por quem detenha poderes para tanto, conforme o disposto no
ato constitutivo, estatuto ou contrato social:
c.1) A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o
Contrato Social e suas alterações, ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da
Diretoria em exercício, para se estabelecer a competência da outorga;
c.2) O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da Licitante todos os
atos pertinentes a este pregão.
d) Se a empresa se fizer representar por seu sócio, somente será necessária a
apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a” e “b”.
6.2.2.
Cada credenciado poderá representar apenas uma Empresa Licitante;
6.2.3.
A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se
refere este item 5 não excluirão o Licitante do certame, mas impedirão o seu
representante de se manifestar e de responder pela empresa Licitante, de formular
propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato inerente a
este certame, salvo apresentar contrarrazões.
6.2.3.1. Nesse caso, a Licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será
mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do Menor Preço por Item.
6.3. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
6.4. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser
substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a
restrição constante do subitem 7.2.
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6.5.
Ainda na fase de credenciamento, os representantes legais ou agentes
credenciados deverão apresentar Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de
habilitação e Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme
modelos constantes nos Anexos X e XII, fora do envelope que contém os documentos
para o credenciamento.
6.6. Caso os representantes legais e/ou procuradores não tenham trazido a declaração
do Anexo X e XII, poderão firmá-la conforme modelo, até o momento de abertura dos
envelopes de proposta de preços.
6.7. Para o licitante que for participar do processo licitatório através de remessa postal,
deve apresentar esta Declaração em envelope separado, identificando-o da seguinte
forma:
7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços
e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade
com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do Edital.
7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da Licitante apresentará e
entregará os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos Licitantes.
7.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em
seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 10/2021
RAZÃO SOCIAL............................................
CNPJ/MF N.....................................................
INSC. ESTADUAL N. ....................................
END. ..............................................................
FONE: (..) ...................... CEL. (..) ............

7.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado,
contendo em seu exterior as seguintes informações:
.

ENVELOPE 02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 10/2021
RAZÃO SOCIAL............................................
CNPJ/MF N....................................................
INSC. ESTADUAL N. ....................................
END. ..............................................................
FONE: (..) ...................... CEL. (...) ............

7.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope
02- Documentos de Habilitação.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via, digitada ou datilografada,
redigida com clareza, em Língua Portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
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corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo Representante Legal da Licitante.
8.2. Na Proposta de Preços, deverá constar sob pena de desclassificação:
8.2.1. Marca do material, unidade, quantidade, preço unitário, preço total, razão social da
Licitante, n. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone para contato e, se possível,
endereço eletrônico (e-mail), n. da conta corrente, agência e respectivo Banco.
8.2.2. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação.
8.2.3. Uma única cotação, com preços unitários e totais para os itens, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros e entre os
valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último.
8.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
8.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer
título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.
8.5. Nas entradas de mercadorias, bens ou serviços destinados a pessoas físicas ou
jurídicas, desde que não contribuintes do ICMS e desde que não tenha havido cobrança
do imposto com alíquota interna do Estado de origem, adotar-se-á a aplicação de carga
tributária correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
8.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da Licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
ENVELOPE 03 - "DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO"
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 10/2021
RAZÃO SOCIAL............................................
CNPJ/MF N.....................................................
INSC. ESTADUAL N. ....................................
END. ..............................................................
FONE: (..) ...................... CEL. (..) ......................

8.8. Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar nº
123/06 e suas alterações, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar, alternativamente, nesta fase de credenciamento:
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a) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme modelo no Anexo VIII, ou
b) Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal da
Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br, ou
c) Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do Art. 8º da Instrução Normativa
nº. 103 de 30 de abril de 2007, do Diretor do Departamento Nacional de Registro do
Comércio –DNRC, que não tem prazo de vencimento, ou
d) Qualquer outro registro de cadastro oficial.
8.8.1. A falsidade da declaração objetivando benefícios da LC n. 123/2006 constitui Crime
de Falsidade Ideológica - art. 299 do CP, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
8.8.2. Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte não apresente a certidão na forma do item 7.6, poderá participar do
procedimento licitatório, sem direito, no entanto, à fruição dos benefícios previstos nos
arts. 42 a 45, da LC n. 123/2006.
8.8.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou
procurador para mais de uma empresa licitante, para disputar o mesmo item.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço
por Item, observados os prazos máximos para prestação dos serviços, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Edital.
9.2. Em cumprimento ao art. 48, inc. I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, os itens
desta licitação serão destinados à participação exclusiva das microempresas e empresas
de pequeno porte.
9.2.1. Para cada item especificado deverá haver a participação de, no mínimo, 03
microempresas ou empresas de pequeno porte com a apresentação de proposta. O não
atendimento à condição acima caracterizará o descumprimento do disposto no art. 49, II
da Lei Complementar n. 123/2006, tornando o item de ampla disputa.
9.3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, todas as empresas
devidamente credenciadas, com poderes para ofertar lances e com propostas de acordo
com o Edital, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
9.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.5. O Pregoeiro convidará individualmente as Licitantes classificadas, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pela Licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 20 deste Edital.
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9.8. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
9.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o Envelope 02, contendo a
documentação de habilitação da Licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias.
9.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a(s) Licitante(s)
será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe adjudicado o objeto do Certame.
9.12. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva Licitante declarada Vencedora e a ela adjudicado o objeto do Certame.
9.13. Nas situações previstas nos itens 9.3, 9.8 e 9.9, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.14. Da reunião, lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e
Licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio,
sendo-lhes facultado esse direito.
10. DA HABILITAÇÃO - (Envelope 02)
10.1. As Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação
devidamente atualizados, em envelope separados da Proposta de Preços, devendo ser
entregue no local e prazo mencionados no preâmbulo deste Edital, em fotocópia
autenticada ou fotocópia simples acompanhada do respectivo original e inserida em
envelope lacrado, o qual conterá na parte externa, além da palavra “DOCUMENTAÇÃO”,
a indicação “ENVELOPE 02”, nome e endereço da empresa e o número deste PREGÃO.
10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
10.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comercial e na hipótese de sociedade por ações,
acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores. Os documentos em
apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou consolidação respectiva;
10.2.3. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício;
10.2.4. 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 o exigir.
10.2.5. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da condição
de Microempreendedor Individual CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br.
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10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda (CNPJ-MF);
10.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Unificada da
Fazenda Federal, compreendendo: Dívida Ativa da União, Quitação de Tributos Federais
e Contribuições Previdenciárias);
10.3.3. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa da Dívida Ativa Estadual;
10.3.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Quitação de Tributos
Estaduais;
10.3.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Quitação de Tributos
Municipais;
10.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
10.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
10.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelos cartórios
distribuidores da sede da Licitante, expedida a menos de 30 (trinta) dias, contados da
data de sua apresentação.
10.4.2.
Balanço patrimonial e a demonstração de resultado contábeis do último
exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação, devidamente assinados pelo proprietário e profissional de
contabilidade e/ou Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
10.4.3.
O último exercício social para o registro dos balanços nos órgãos
competentes será aquele estabelecido no art. 1.078 do Código Civil Brasileiro, qual seja,
30 de abril do ano seguinte. Tal prazo, não se aplica as empresas tributadas com base
no lucro real que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que será até
o último dia útil do mês de maio do ano seguinte.
10.4.3.1.
Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
10.4.3.2.

publicados em Diário Oficial; ou

10.4.3.3.

publicados em jornal de grande circulação; ou

10.4.3.4.
por cópia registrada no órgão de registro público competente da sede ou
domicilio da licitante; sendo também admitida a autenticação pelo Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED mediante apresentação do comprovante de autenticação
digital;
10.4.3.5.
por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão de
registro público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive com os Termos
de Abertura e de Encerramento.
10.4.3.6.
Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em
Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante;
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10.4.3.7.
Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por
técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade.
10.4.3.8.
Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Livro Diário,
onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado, devendo ser
assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador
da sociedade empresária
10.4.3.9. O Microempreendedor Individual – MEI participante do certame deverá
apresentar a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas
ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso
I do caput do art. 26 da LC 123/2006.
10.4.3.10.
As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não
tenham Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido com data de até 90 (noventa)
dias anterior à data de abertura da licitação.
10.4.3.11. O licitante deverá comprovar através seu balanço, que possui Patrimônio
Líquido igual ou superior a 10% do valor de sua proposta, na forma da lei, de acordo com
os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93.
10.4.3.12. O caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto n. 8.538, de 06
de outubro de 2015)
10.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.5.1. Apresentar Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da
proposta melhor classificada, em diligência, que apresente cópia do contrato da prestação
do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao atestado; (conforme modelo - Anexo
VI).
10.5.2.
Apresentar declaração formal de que dispõe ou disporá, no ato da
contratação, dos profissionais e equipamentos necessários para o cumprimento do objeto
desta licitação, conforme preceitua o Art. 30, § 6º da Lei 8.666/93. (conforme modelo Anexo XI).
OBSERVAÇÃO: 1. Não serão aceitos atestados emitidos pela Licitante em seu próprio
nome, nem algum outro que não tenha originado de contratação.
10.5.3. Declaração, em papel timbrado, de inexistência de fato superveniente impeditivo
de habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666, de 1993 (conforme modelo - Anexo
IV).
10.5.4. Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e
ao Adolescente, emitida pela Delegacia Regional do Ministério do Trabalho da sede da
Licitante ou Declaração feita pela Licitante (conforme modelo - anexo V), em cumprimento
ao art. 27, inciso V, da Lei n. 8.666, de 1993.
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10.5.5. Todos os documentos apresentados para a habilitação devem estar em nome da
Licitante, com o número do CNPJ.
10.5.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente
inabilitado.
OBSERVAÇÃO: 1. Os documentos relativos à Proposta de Preços (Envelope n. 1) e os
Documentos de Habilitação (Envelope n. 2) serão apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, ou por
servidor da Comissão Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa do Estado do
Acre ou publicação em órgão de Imprensa Oficial.
2. Para que os documentos sejam autenticados por servidor da CPL, a Licitante deverá
comparecer à sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação com uma hora de
antecedência do início do procedimento licitatório.
3. Reserva-se o Pregoeiro o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que julgar necessário.
4. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, por
ocasião da participação em certames, deverão apresentar toda documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma
restrição.
5. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo o termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de negativa.
6. A não regularização da documentação no prazo estabelecido na legislação implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
n. 8.666, de 1993, sendo facultado à Assembleia Legislativa convocar as Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
7. Se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP/MEI e não ocorrendo
a contratação de ME/EPP/MEI em razão da regularidade fiscal, serão convocadas as
remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas, na ordem classificatória,
para o exercício do direito de apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada originalmente vencedora do Certame.
8. Se a contratação da ME/EPP/MEI que esteja dentro do critério de empate falhar, será
facultado à Assembleia Legislativa convocar os demais Licitantes remanescentes,
respeitadas a ordem de classificação.
11. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Após o julgamento das propostas e a homologação do resultado pela Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a seu critério, visando o fornecimento dos
materiais, na forma estabelecida neste Edital, será efetuado o Registro de Preços, na
forma do Anexo II (Ata de Registro de Preços) e convocadas às empresas que
apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar, para assinatura da Ata.
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11.1.1. Poderão ser registrados vários preços para o mesmo bem, em função da proposta
de prestação de cada um e desde que seja ao preço do primeiro colocado, com a
respectiva anuência na Ata de Registro de Preço somente quando o primeiro registrado
atingir a totalidade do seu limite do material estabelecido na Ata de Registro de Preços
será indicado o segundo e, assim sucessivamente,podendo ser indicado mais de um ao
mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de material for superior ao saldo do
fornecedor da vez.
11.2. A existência de preço registrado não obriga a Assembleia Legislativa a adquirir os
materiais unicamente daqueles concorrentes que tiveram seus preços registrados ficandolhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente, cabendolhes, no entanto, a preferência da aquisição em igualdade de condições.
11.3. A entrega dos materiais obedecerão à conveniência e às necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
11.4. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as Licitantes que tiverem
seus preços registrados ficarão obrigados a prestação dos serviços, observadas as
condições do Edital e da própria Ata de Registro de Preços.
11.5. A entrega dos materiais serão precedidos da emissão da Nota de Empenho
(NOEP), que será enviada aos fornecedores que tiverem seus preços registrados, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, para entrega no local indicado pela Assembleia
Legislativa do Estado do Acre.
11.6. Os concorrentes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante
o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de Habilitação exigidas
neste Certame licitatório.
11.7. O Pregoeiro da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução das condições
e preços de mercado dos bens registrados.
11.8. Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que
forem iguais e inferiores à média daqueles apurados em ampla pesquisa de mercado para
as mesmas condições.
11.9. Caso fique constatado que o preço registrado na Ata é superior à média de preços
do mercado, o pregoeiro solicitará, mediante correspondência, às empresas habilitadas a
redução de seus preços.
11.10. Na hipótese dos novos preços continuarem superiores à média levantada na
pesquisa, o fato será registrado no processo, promovendo-se a contratação por outros
meios, assegurando-se ao detentor do Registro em Ata preferência de fornecimento,
quando o menor preço ofertado for igual ao registrado nas mesmas condições.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços formalizada de acordo com a minuta anexa a este
Edital é um documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para
futura contratação, a ser firmada entre a Assembleia Legislativa do Estado do Acre e as
empresas que apresentarem as propostas classificadas para os itens, em primeiro lugar
no presente Certame e se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem a
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fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os
quantitativos propostos.
12.2. A Ata terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
12.3. As concorrentes vencedoras terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.
12.4. A recusa injustificada das concorrentes vencedoras em assinar a Ata de Registro de
Preços, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total das
obrigações assumidas, ensejando à aplicação das penalidades previstas neste Edital,
reservando-se à Assembleia Legislativa o direito, independentemente de qualquer aviso
ou notificação, realizar nova licitação ou convocar as concorrentes remanescentes,
respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da
proposta classificada em primeiro lugar (para o item), inclusive quanto ao preço,
independente da cominação prevista no art. 81, da Lei n. 8.666, de 1993.
12.5. Os concorrentes remanescentes, convocados na forma do item anterior, que não
concordarem em assinar a Ata de Registro de Preços não estarão sujeitos às penalidades
previstas neste Edital.
12.6. Por ocasião do recebimento dos produtos, a Assembleia Legislativa do Estado do
Acre reserva o direito de proceder, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento, a
inspeção de qualidade dos serviços e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiverem
em desacordo com as especificações do objeto licitado.
13. DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 Poderá utilizar esta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao Gestor da Ata, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da
quantidade registrada;
c) A Ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados; e
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento)
da registrada nesta Ata.
14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
14.1. O preço registrado será cancelado quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado.
14.1.1. Poderá, também, ser cancelado o preço registrado por razões de interesse
público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78, da Lei n. 8.666, de
1993.
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14.1.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por
despacho da autoridade competente, assegurados o contraditório e ampla defesa.
14.1.3. O fornecedor ou prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do seu
registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, desde que
devidamente comprovados.
14.2. O preço registrado, também, poderá ser cancelado a pedido da fornecedora, quando
mediante solicitação formal à Assembleia Legislativa, comprovada a impossibilidade de
cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, e esta for aceita
pelo Pregoeiro.
14.2.1. Para comprovação, a fornecedora fará juntada de documentos que venham a
demonstrar tal impossibilidade de fornecimento ao preço registrado na Ata.
15. DA NOTA DE EMPENHO
15.1. O fornecimento dos produtos que tiveram seus preços registrados na Ata de
Registro de Preços será solicitado pela Assembleia Legislativa, mediante emissão da
Nota de Empenho (NOEP) correspondente e nela deverá constar:
a) Quantidade do produto;
b) Descrição do produto;
c) Local, hora e prazo de entrega;
d) Valor do produto; e
e) Condições de pagamento
16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
16.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
Edital, mostrando, de forma clara e objetiva, as falhas ou irregularidades.
16.2. A presente impugnação deverá ser encaminhada ao email: cplaleac@hotmail.com,
devendo constar no preâmbulo a data do encaminhamento.
16.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
16.4. Acolhida à petição contra o Ato convocatório, será designada nova data para a
realização do Certame.
16.5. Ocorrendo impugnação meramente protelatória, ensejando o retardamento da
realização da Licitação, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a
ampla defesa, aplicar a pena prevista no art. 7º, da Lei n. 10.520, de 2002.
16.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em plena detenção de 6
(seis) meses a 2 (dois) anos e multa, nos termos do art. 93, da Lei n. 8.666, de 1993.
17. DOS RECURSOS
17.1. Declarada a Vencedora, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
corridos para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde
13
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900 - 904 - fone (68) 3213 4000 home page: aleac.ac.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Pregão Presencial SRP n. 10/2021
Edital

Processo n. 479/2021
Data Certame: 05/10/2021
Folha n. _______________
Rubrica________________

logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
17.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à Vencedora.
17.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
17.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação à Licitante Vencedora.
17.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados na
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Edifício-Sede da Assembleia
Legislativa do Estado do Acre.
18. A ADJUDICATÁRIA SE OBRIGA, NOS TERMOS DESTE PREGÃO, A:
18.1. Assinar a Ata no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação da
homologação da Licitação no Diário Oficial do Poder Legislativo;
18.2. Prestar os serviços objeto da presente licitação nas condições, preços e prazos
estabelecidos na Ata deste Pregão, seus Anexos e na respectiva proposta;
18.3. Substituir às suas expensas, de imediato, após notificação formal, os produtos
entregues em desacordo com as especificações deste Edital, seus anexos e com a
respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade, e assumir, como
exclusivamente seus os riscos e as despesas com transporte e as decorrentes da
prestação dos serviços, mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários à boa e
perfeita entrega dos serviços, bem como, responsabilizar-se pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda por qualquer
prejuízo que seja causado à Contratante ou a terceiros. Os danos e prejuízos porventura
causados à Contratante ou a terceiros serão ressarcidos no prazo de 10 (dez) dias,
contados da notificação administrativa à Contratante, sob pena de multa.
18.4. As Licitantes registradas na Ata de Registro de Preços estão obrigadas a fornecer
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimos de até
25% (vinte e cinco por cento), previsto no §1º, do art. 68, da Lei n. 8.666, de 1993.
18.5. Se a Licitante vencedora não cumprir o prazo do item 18.1 ou recusar-se a retirar a
nota de empenho sem justificativa formalmente aceita pela Assembleia Legislativa,
decairá do direito de prestar os serviços do objeto adjudicado, sujeitando-se às
penalidades dispostas no item 4 deste Edital.
18.6. A ADMINISTRAÇÃO SE OBRIGA, NOS TERMOS PREVISTOS NESTE EDITAL A:
18.6.1. Receber os serviços solicitados nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste Edital.
18.6.2. Efetuar O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
da apresentação da nota fiscal, devidamente acompanhada das respectivas requisições
atestadas por servidor responsável e dos documentos de Regularidade para com a
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Fazenda Estadual (Pessoa Física e Jurídica), INSS, FGTS, Receita Federal, Certidão
Trabalhista e Fazenda Municipal.
18.6.3. Para fazer jus ao pagamento, a fatura adjudicatária deverá estar com a
documentação devidamente atualizada.
18.6.4. Qualquer divergência entre a unidade de fornecimento e a Nota Fiscal, ensejará
na devolução da Nota para regularização e o pagamento correspondente.
19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente da
apresentação da nota fiscal, devidamente acompanhada das respectivas requisições
atestadas por servidor responsável e dos documentos de Regularidade para com a
Fazenda Estadual (Pessoa Física e Jurídica), INSS, FGTS, Receita Federal, Certidão
Trabalhista e Fazenda Municipal.
19.2. O valor inclui todos os custos diretos e indiretos, além dos deveres, obrigações,
encargos de qualquer natureza, não sendo devido à Contratante qualquer outro
pagamento, sejam quais forem os motivos.
20. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital,
sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e no
Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da reparação de
danos causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo administrativo.
20.2. A advertência e as demais punições poderão ser aplicadas quando ocorrer
descumprimento das obrigações contratuais, especialmente àquelas relativas às
características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou
entrega, ressalvados os casos fortuitos ou força maior, devidamente justificado e
comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão
temporária ou declaração de inidoneidade.
20.3. O atraso no fornecimento dos bens sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa
de 1% (um por cento) do valor da pendência por dia de atraso até o limite de 10% (dez
por cento) do valor devido, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções, não tendo caráter compensatório, caracterizando-se inexecução total da
obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
20.4. Se a adjudicatária se recusar a assinar o contrato injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
sujeita-se às seguintes penalidades:
20.4.1.Multa de até 10% (dez) sobre o valor adjudicado;
20.4.2. Suspensão Temporária de Participar de Licitações e Impedimento de contratar
com a Assembleia Legislativa, por prazo de até 2 (dois) anos, e;
20.4.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
20.5. A Licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o Certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
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de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre pelo prazo
de até 2 (dois) anos e, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na
forma da lei.
20.6. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Assembleia Legislativa, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, a
Administração procederá a cobrança judicial da multa.
20.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. É facultado ao Pregoeiro ou 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 ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
21.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
21.3. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
21.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e a Assembleia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.6. 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 horário e local aqui estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente normal na Assembleia legislativa.
21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
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21.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro Contrato.
21.10. Só poderão participar da presente licitação Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, conforme exigência da Lei Complementar n. 124, de 2014.
21.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao
Pregoeiro, no seguinte endereço Rua Arlindo Porto Leal, 241, Centro, telefones: (68)
3213-4045/4046, ou ainda, encaminhada ao email: cplaleac@hotmail.com.
21.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.13. Aos casos omissos, aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520, de 2002
e da Lei 8.666, de 1993.
21.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I - Termo de Referência;
b) ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços;
c) ANEXO III - Encarte
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
e) ANEXO V - Modelo de Declaração inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 1993;
f) ANEXO VI - Modelo de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional;
g) ANEXO VII - Modelo de Formulário Proposta;
h) ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
i) ANEXO IX - Minuta de Contrato;
j) ANEXO X - Modelo de Declaração que cumpre os requisitos do Edital; e
k) ANEXO XI - Modelo de Declaração de Disponibilidade dos Recursos Necessários para
a Execução do Objeto;
l) ANEXO XII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

Rio Branco - AC, 22 de setembro de 2021.

Roberto Bezerra de Souza
Pregoeiro/ALEAC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de informática para
impressoras (cartuchos, toners de impressão), para atender as demandas da Assembleia
Legislativa do Estado do Acre – ALEAC.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. Os suprimentos e consumíveis para impressoras (cartuchos, toners de impressão) que
necessitam ser adquiridos constituem itens de necessidades básicas para o pleno
funcionamento das atividades da Administração e se destinam a atender as necessidades
de impressão da ALEAC. Os materiais são essenciais para os trabalhos e o bom andamento
das atividades, pois os cartuchos de impressão são utilizados em larga escala, portanto,
torna-se imprescindível a compra dos itens relacionados. Ressalte-se que as quantidades
estimadas foram fixadas tendo por base o consumo médio verificado nos anos anteriores,
conforme informado pelo Subsecretaria de Patrimônio e Serviços. Assim, faz-se necessário,
neste momento, a realização de procedimento licitatório com vistas a aquisição destes
insumos.
3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. Na Lei 10.520/02, Decretos Estaduais n. 5.965/10, n. 5.966/10, n. 5.967/10 (alterado
pelo Decreto n. 7.477/14), n. 5.972/10, Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei
Complementar nº. 147/2014), aplicando-se subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93.
4.

MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços do tipo menor preço por item.
5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS:
ITEM

01

02

DESCRITIVO MINIMO DOS PRODUTOS
TONER HP W2022X 414X AMARELO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo
permitido
RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2023X 414X MAGENTA |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

30

30
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compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2020X 414X PRETO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 7.5K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2021X 414X CIANO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T664120AL T664120 T-664 Preto. Utilizada
em equipamento modelos: L-200, L-220, L110, L-355, L-555, L-210, L1300, L-455, L365, L565 L-565, L396 L-396. Produto de
altíssima qualidade, com 70 ml de tinta
liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6644 T-6644 Yellow. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L-555,
L1300, L-455, L-365, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6642 T-6642 Ciano. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L1300, L455, L-365, L-220, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
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30
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compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6643 T-6643 Magenta. Pode ser utilizado
em L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L555, L1300, L-455, L-365, L565 L-565.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner Preto Para LaserJet
P2055 – Modelo CE505X - Impressão: Laser
- Rendimento aproximado de 6.500 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP
DESKJET – CM 1415 – REF. CE320A – 128
– PRETO;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE321A, CE-321, CE321, CE321AB, CE321AB. Ciano. Para uso nas seguintes
impressoras: CM1415 CM-1415, CM1415FN,
CM-1415FNW,
CP-1525NW,
CP1525
CP-1525.
Com
rendimento
aproximado de 1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE322A CE-322AB CE322 CE-322. Amarelo |
Yellow. Utilizado nas seguintes impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
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OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE323A CE-323AB CE322 CE-322. Magenta
Utilizado
nas
seguintes
impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner HP LaserJet 83A Preto CF283AB.
Utilizado
nas
seguintes
impressoras: HP LaserJet PRO MFP M125
Séries; HP LaserJet PRO MFP M127 Séries;
HP LaserJet PRO MFP M 225 dn/dw/rdn
Séries; HP LaserJet PRO M201 n/dw Séries;
HP LaserJet PRO M202 n/dw Séries, Com
um rendimento médio de 1.500 Páginas por
cartucho;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Magenta. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Cyan. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
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Amarelo. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Preto. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Preto. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Cyan. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Amarelo. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
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Magenta. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Preto 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Colorido 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de toner HP 202X preto para
LaserJet (rendimento de ~3200 páginas),
CF500X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X ciano para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF501X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X amarelo para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF502X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X magenta para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF503X
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
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40

40

40

115

115

115

115
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Toner CF 258X CF258 CF-258, para uso nos
seguintes modelos HP: M-428FDW M428 M428, M-404DW M404 M-404, M-428DW, M404N. Rendi em média 10.000 impressões
considerando 5% de cobertura da folha A4.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante.
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VALOR TOTAL.......................................................................................................R$

6.
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
6.1. Os materiais de processamento de dados (cartuchos para impressoras) a serem
adquiridos possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos pelo Edital por meio de especificações usuais do mercado, enquadrando-se,
portanto, como bem comum, nos termos do que dispõem o parágrafo único, do art. 1º, da
Lei 10.520/2002, de 2002 e o Decreto Estadual 5.972/2010.
6.2. Para os ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA de microempresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem nas exigências de direito de preferência de
que trata o Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar nº. 123/2006 (alterado pela Lei
Complementar nº. 147/2014);
6.3. Para cada item especificado deverá haver a participação, no mínimo, de 03 (três)
microempresas ou empresas de pequeno porte com apresentação de proposta. O não
atendimento à condição acima caracterizará o descumprimento do disposto no art. 49, inciso
II da Lei Complementar nº. 123/2006, tornando o item de ampla disputa.
6.4. Para os itens 25 a 29 desta licitação serão destinados a ampla disputa.
7. CONDIÇÕES ESPECIAIS:
7.1. Os produtos solicitados para os itens 01 ao 24 deverão ser de primeira qualidade,
similar ou compatível/ ou qualidade superior, não sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
7.2. Para os itens 25 a 29 deverão ser originais/genuínos do fabricante, em virtude da
garantia dos equipamentos.
7.3. As embalagens deverão seguir as exigências da legislação vigente e as especificações
supra estabelecidas e ainda trazer todos os dados de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade, número do item, etc.
7.4. Os produtos a serem entregues, quando da contratação, deverão corresponder às
especificações da proposta, em total consonância com o edital, no que tange às suas
características e padrão de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades
cabíveis.
8. DO QUANTITATIVO
8.1. A ALEAC não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de
Referência, devendo adquirir os materiais de acordo com a sua necessidade;
8.2. Os materiais que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para
suprir qualquer eventualidade, quando necessário;
9. LOCAL E PRAZO DA ENTREGA:
9.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as Ordens de Entrega expedida
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pela Coord. de Patrimônio e Serviços da Assembleia Legislativa, localizado na Rua Arlindo
Porto Leal, 241 – Centro, em Rio Branco - Acre.
9.2. O prazo de entrega dos materiais será de até 5 (cinco) dias a contar do recebimento
da Ordem de Entrega.
10.
CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS
10.1. A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação formal dos
pedidos dos materiais;
10.2. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura
correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.
10.3. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do material requisitado, não
sendo permitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis;
10.4. Os materiais deverão ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas
embalagens originais lacradas.
10.5. Os materiais deverão, comprovadamente, estar em fase normal de
produção/fabricação, não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de
produção do fabricante.
10.6. Os produtos serão recebidos nas seguintes condições:
a) Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso
as especificações ou quantidades não estejam com as exigências mencionadas neste termo
de referência, a contratada deverá substituir ou complementar, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
b) Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e
quantidades aos termos do Edital.
10.7.
Será de responsabilidade da Contratada, arcar com todos os ônus necessários à
completa execução do objeto deste Termo, incluindo o pagamento de impostos, taxas,
emolumentos, e quaisquer outros tributos e/ou despesas existentes.
10.8.
Os atrasos na entrega e outros descumprimentos de prazos poderão ser
considerados inexecução contratual, podendo acarretar na aplicação das sanções previstas
neste Termo, no Edital e seus anexos, sem prejuízo das cominações legais previstas.
11. QUALIDADE DOS PRODUTOS:
11.1. A empresa licitante deverá realizar a troca dos produtos, sem ônus para a
Contratante, que não cumprirem com as especificações e padrão de qualidade descritos
neste termo de referência;
11.2. Ocorrendo falhas e/ou vazamentos nos cartuchos ou toners, a empresa Contratada
deverá substituí-los sem ônus para a Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da comunicação do fato.
12. DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
12.1. O objeto deverá dispor de garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios
e/ou defeitos de fabricação, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante, caso
o prazo seja superior ao exigido, o qual se inicia a partir do recebimento definitivo;
12.2. A garantia do material, no prazo mínimo estipulado, consiste na prestação, pela
Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n.º 8.078, de 11/09/90, e alterações –
Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à Contratada no Edital
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e seus Anexos;
12.3. No caso dos materiais que apresentarem defeitos e, forem substituídos, a garantia
será contada a partir da nova data de entrega dos materiais;
12.4. Quando for o caso, a empresa deverá fornecer certificados de garantia, por meio de
documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na respectiva Nota Fiscal,
com os respectivos contatos da assistência técnica.
13. DA PROPOSTA
13.1. As empresas participantes do processo licitatório deverão indicar na proposta de
preços marca dos produtos cotados, sob pena de desclassificação;
13.2. Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os
tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele
licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a
vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto.
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
14.1. O pagamento à Contratada será efetuado, mensalmente, até o 30° (trigésimo) dia
após a entrega dos materiais, com nota fiscal devidamente atestada pelo servidor
designado/responsável, em correspondência com os serviços prestados e com os valores
fixados nesta cláusula, conforme determina a legislação vigente.
14.2. No ato do pagamento, será comprovada a manutenção das condições iniciais de
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa, nos termos da legislação
pertinente.
14.3. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruídos com as justificativas e motivos e ser submetidos à apreciação da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a
quem deu causa.
14.4. No caso de incorreções nos documentos apresentados inclusive na nota fiscal/fatura,
serão os mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo
a Assembleia Legislativa por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.
15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1.
Apresentar Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da
proposta melhor classificada, em diligência, que apresente cópia autenticada do contrato da
prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado.
16. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
16.1.
A Ata de registro de preços terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.
17. DA VIGENCIA DO CONTRATO
17.1.
O prazo de vigência do contrato para a aquisição dos materiais será de 12 (doze)
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meses, contados a partir da data da assinatura e término adstrito à vigência dos respectivos
créditos orçamentários.
18. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:
18.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
18.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados
no prazo de validade da ata e poderão ser alterados, desde que verificado o disposto no art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
19.1. As despesas decorrentes do objeto da licitação correrão por conta do Programa de
Trabalho: ..........;Elemento de Despesa: ..........
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.
A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, os produtos que vier
a ser recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;
20.2.
A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes do fornecimento dos produtos, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita
entrega dos produtos.
20.3.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam
causados à Contratante ou a terceiros;
20.4.
Manter entendimento com ALEAC objetivando evitar interrupções ou paralisações
durante a entrega dos produtos;
20.5.
Entregar os materiais nas condições e prazos estabelecidos seguindo orientações
da ALEAC;
20.6.
Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o
objeto contratado;
20.7.
Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos;
20.8. Zelar pela perfeita execução do fornecimento, sanando as eventuais falhas,
imediatamente após sua verificação;
20.9.
Fornecer materiais em quantidades que não permitam a interrupção do
fornecimento;
20.10. Atender as determinações da fiscalização da ALEAC e providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos materiais;
20.11. Não transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida
a subcontratação da entrega dos serviços que estão neste Termo;
20.12. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa;
20.13. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na
licitação.
21.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
21.1. A Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionário previamente
designado, exercerá ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do
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fornecimento do objeto contratado e do comportamento do pessoal da Contratada, sem
prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados,
gestor do contrato;
21.2. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de
seus empregados, prepostos ou subordinados;
21.3. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;
21.4. Fornecer as instruções necessárias à execução, entrega dos produtos e cumprir com
os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
21.5. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
21.6. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a execução
do fornecimento e o atendimento das exigências contratuais;
21.7. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos
produtos.
22. DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
21.1. Poderá utilizar esta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao Gestor da Ata, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da
quantidade registrada;
c) A Ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados; e
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) da
registrada nesta Ata.
23. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
23.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no
mercado;
23.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados;
23.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
23.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;
23.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº 8.666/93, a ALEAC, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
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24. DA SUBCONTRATAÇÃO
24.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.
25. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO:
25.1. Nos termos do Art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE designará um
representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
anotando em registro próprio todas as ocorrências que por ventura existirem e determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
25.2. São atribuições mínimas do Fiscal/Gestor de Contrato:
a) Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;
b) Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes
estiverem em conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado;
c) Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando
os prazos de vigência e execução;
d) Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e
aditivos necessários, devidamente justificados;
e) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre paralisações
ou suspensões que ocorram no contrato;
f) Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato eventuais irregularidades
após ter notificado formalmente a Contratada em casos de descumprimento de cláusulas
contratuais e anotar, em formulário próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes,
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados;
g) Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à qualidade dos
materiais fornecidos e dos serviços prestados;
h) Efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos;
i) Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalização.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1.
O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o
processo de Licitação e na execução do Contrato, estando sujeito às sanções previstas na
legislação brasileira.
26.2.
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital,
sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e no Decreto
Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da reparação de danos
causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo administrativo.
26.3.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e aceito,
submetido à aprovação da autoridade competente – pelo Pregoeiro e submetido à
autoridade do órgão promotor da licitação durante a realização do certame ou pelo fiscal do
contrato e submetido à aprovação pela autoridade Superior da ALEAC, durante a execução
do contrato.
26.4.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
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26.5.
Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens
anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica,
subsidiariamente.
26.6.
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de
Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos
artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto no Decreto Estadual nº.
5.965/10, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório.
26.7.
Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente,
constar de justificativa protocolada na ALEAC, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data
prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de material.
26.8.
Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520, de 17
de julho de 2002 ou no Decreto Estadual 5.965/2010, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes
sanções:
I – Advertência;
II – Multa;
III – Suspensão; e
IV – Declaração de inidoneidade.
26.9.
A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos
seguintes limites máximos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
II- 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela do objeto não realizado, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro
dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de
atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o edital,
cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
IV - 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da
proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame.
27. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
27.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim
como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e
Condições, dará direito à Contratante de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que
caiba à Contratada qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao
fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas,
assegurada à defesa prévia.
27.2. Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da Contratada;
b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
Contratada, que, a juízo da Contratante, prejudique a execução deste pacto;
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da Contratante;
d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas, na forma do art. 67, da Lei n.
8.666, de 1993;
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e) no interesse da Contratante, mediante comunicação com antecedência de 05 dias, com o
pagamento do serviço prestado até a data comunicada no aviso de rescisão;
f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
g) por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos I e III,
da Lei n. 8.666, de 1993.
h) lentidão do seu cumprimento, levando a Contratada a comprovar a impossibilidade de
conclusão do serviço no prazo estabelecido;
i) paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
j) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;
k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
l) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo de sua
execução;
m) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do Contratado com outrem, a
cessão ou transferência parcial ou total, nem a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência
expressa da Contratante.
n) A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte da Contratada assegurará a
Contratante o direito de rescisão nos termos do art. 77, da Lei n. 8.666, de 1992, bem como
nos casos citados nos arts. 78 a 80, do mesmo diploma legal, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
27.3. A rescisão do contrato nos termos do art. 79, da Lei n. 8.666, de 1993, poderá ser:
a)
Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666, de 1993;
b)
Amigável, desde que conveniente e oportuno para a Contratante;
c)
Judicial, nos termos da legislação.
28. DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1. A execução deste Contrato, bem como os casos omissos serão regulados pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando- lhes, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do
artigo 54, da Lei n. 8.666, de 1993, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo
diploma legal.
29. DA PUBLICAÇÃO
29.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, por
extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da
Contratante.
30. DO FORO
30.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca de
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Rio Branco - Estado do Acre, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
31. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
31.1.
O presente Termo de Referência foi elaborado pela Diretoria de Tecnologia da
Informação – DTI, em cumprimento ao disposto no Art. 10, do Decreto Estadual nº
5.972/2010, em estreita consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e
com o interesse e a conveniência da Administração.
32.
ENCAMINHAMENTO
32.1.
Diante do exposto, submete-se o presente Termo de Referência à Presidência da
Assembleia Legislativa para aprovação do Excelentíssimo Senhor Presidente da ALEAC.
À superior consideração, com vistas à aprovação.
Rio Branco – AC, 01 de junho de 2021.

Marnise Nunes da Luz
Diretoria de Tecnologia da Informação

32
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900 - 904 - fone (68) 3213 4000 home page: aleac.ac.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Pregão Presencial SRP n. 10/2021
Edital

Processo n. 479/2021
Data Certame: 05/10/2021
Folha n. _______________
Rubrica________________

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/2021.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 10/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 479/2021.
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
Aos __ dias do mês de ________de dois mil e vinte e um, a Assembleia Legislativa do
Estado do Acre, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.
04.039.657/0001-13, situada nesta cidade, na Rua Arlindo Porto Leal, n. 241, Centro, neste
ato representada por sua MESA DIRETORA, composta pelo Deputado ........, Presidente,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. ....., expedida pela SSP/AM,
inscrito no CPF/MF sob o n. .......; Deputado ......, Primeiro Secretário, brasileiro, casado,
portador da Cédula de Identidade RG n. ......, expedida pela SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob
o n. ..........; e Deputado JONAS LIMA, Segundo Secretário, brasileiro, casado, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n. ....., expedida pela SSP/AC, inscrito no
CPF/MF sob o n. .........., residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominada
ORGÃO GERENCIADOR, e a(s) empresa(s) abaixo descrita(s), vencedora(a) do Pregão
Presencial para Registro de Preços n. 10/2021, acordam, com fulcro nas Leis ns. 8.666, de
1993 e 10.520, de 2002, registrar os Preços descritos no Encarte em anexo:
1. DO FORNECEDOR(s) REGISTRADO(s)
1.1. A partir da publicação, ficam registrados na Assembleia Legislativa do Estado do Acre,
observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor (es) a seguir relacionado(s),
objetivando o compromisso de fornecimento dos produtos constantes do Anexo deste
Instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
a)
Fornecedora - Item ....................: EMPRESA ....................., inscrita no CNPJ
sob o n. .........................., com sede na...........n. ..............., Bairro ..............................,
CEP..........................,
na
cidade
de
Rio
Branco-Acre,
telefone:
(68)
.........................,representada pelo(a) senhor(a) ....................., portador(a) da Cédula
de Identidade RG n. ..............., expedida pela SSP/___, inscrito(a)no CPF/MF sob o n.
............ residente e domiciliado(a) em .................
b)
Fornecedora - Item ....................: EMPRESA ....................., inscrita no CNPJ
sob o n. .........................., com sede na...........n. ..............., Bairro ..............................,
CEP..........................,
na
cidade
de
Rio
Branco-Acre,
telefone:
(68)
.........................,representada pelo(a) senhor(a) ....................., portador(a) da Cédula
de Identidade RG n. ..............., expedida pela SSP/___, inscrito(a)no CPF/MF sob o n.
............ residente e domiciliado(a) em .................
2. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
2.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as Ordens de Entrega expedida pela
Coord. de Patrimônio e Serviços da Assembleia Legislativa, localizado na Rua Arlindo Porto
Leal, 241 – Centro, em Rio Branco - Acre.
2.2. Os materiais que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para
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suprir qualquer eventualidade, quando necessário;
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
3.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados;
3.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
3.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;
3.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65
da Lei nº 8.666/93, a ALEAC, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1.
A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação formal dos
pedidos dos materiais;
4.2.
Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura
correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.
4.3.
A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do material
requisitado, nãosendo permitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis;
4.4. Os materiais deverão ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas
embalagens originais lacradas.
4.5. Os materiais deverão, comprovadamente, estar em fase normal de
produção/fabricação, não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de
produção do fabricante.
4.6.
Os produtos serão recebidos nas seguintes condições:
a)
Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e
quantidades.
Caso as especificações ou quantidades não estejam com as exigências mencionadas neste
termo de referência, a contratada deverá substituir ou complementar, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
b)
Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e
quantidades aos termos do Edital.
5.
DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:
5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no
prazo de validade da ata e poderão ser alterados, desde que verificado o disposto no art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência da eventual
redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Assembleia Legislativa convocar o
fornecedor registrado para negociar o novo valor.
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6.2. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Assembleia
Legislativa poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para
oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse
fim.
6.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços,
excepcionalmente, serão reajustados, desde que o fornecedor apresente laudos, relatórios,
comprovantes e justificativas que possibilitem tal reajustamento.
6.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa
de mercado efetuada pela Assembleia Legislativa à época da abertura da proposta, bem
como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos.
7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
d) Houver razões de interesse público.
7.2. O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
7.3. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preços na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.
8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
8.1. OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR
8.1.1. A Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionário previamente designado,
exercerá ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do fornecimento do
objeto contratado e do comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação
desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados, gestor do contrato;
8.1.2. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
8.1.3. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;
8.1.4. Fornecer as instruções necessárias à execução, entrega dos produtos e cumprir com
os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
8.1.5. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
8.1.6. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a execução
do fornecimento e o atendimento das exigências contratuais;
8.1.7. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos.
8.2. DOS FORNECEDORES:
8.2.1. A empresa fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, os produtos que vier a
ser recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;
8.2.2. A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
do fornecimento dos produtos, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita entrega dos
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produtos.
8.2.3. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam
causados à Contratante ou a terceiros;
8.2.4. Manter entendimento com ALEAC objetivando evitar interrupções ou paralisações
durante a entrega dos produtos;
8.2.5. Entregar os materiais nas condições e prazos estabelecidos seguindo orientações da
ALEAC;
8.2.6. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o
objeto contratado;
8.2.7. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos;
8.2.8. Zelar pela perfeita execução do fornecimento, sanando as eventuais falhas,
imediatamente após sua verificação;
8.2.9. Fornecer materiais em quantidades que não permitam a interrupção do fornecimento;
8.2.10. Atender as determinações da fiscalização da ALEAC e providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos materiais;
8.2.11. Não transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida a
subcontratação da entrega dos serviços que estão neste Termo;
8.2.12. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa;
8.2.13. Não transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida a
subcontratação do fornecimento dos produtos que estão neste Termo;
8.2.14. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento à Contratada será efetuado, mensalmente, até o 30° (trigésimo) dia após
a entrega dos materiais, com nota fiscal devidamente atestada pelo servidor
designado/responsável, em correspondência com os serviços prestados e com os valores
fixados nesta cláusula, conforme determina a legislação vigente.
9.2. No ato do pagamento, será comprovada a manutenção das condições iniciais de
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa, nos termos da legislação
pertinente.
9.3. Ocorrendo eventual atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Assembleia
Legislativa, o valor devido será acrescido de multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de
atraso e juros de mora na ordem de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-DI.
9.4. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruídos com as justificativas e motivos e ser submetidos à apreciação da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a
quem deu causa.
9.5. No caso de incorreções nos documentos apresentados inclusive na nota fiscal/fatura,
serão os mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo
a Assembleia Legislativa por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
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11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital,
sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e no Decreto
Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da reparação de danos causado
à Assembleia Legislativa, observado o devido processo administrativo.
11.2. A advertência e as demais punições poderão ser aplicadas quando ocorrer
descumprimento das obrigações contratuais, especialmente àquelas relativas às
características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega,
ressalvados os casos fortuitos ou força maior, devidamente justificado e comprovados, desde
que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de
inidoneidade.
11.3. O atraso no fornecimento dos bens sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa de
1% (um por cento) do valor da pendência por dia de atraso até o limite de 10% (dez por
cento) do valor devido, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não
tendo caráter compensatório, caracterizando-se inexecução total da obrigação a partir do 11º
(décimo primeiro) dia de atraso.
11.4. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
estará sujeita às seguintes penalidades:
I.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
II.
Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Assembleia Legislativa por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
III.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.5. A Licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o Certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre pelo prazo de até 2 (dois)
anos e, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
11.6. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha nenhum valor a receber da Assembleia Legislativa, ser-lhe-á concedido
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, a Administração procederá a
cobrança judicial da multa.
11.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
12. DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Poderá utilizar esta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao Gestor da Ata, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da
quantidade registrada;
c) A Ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados; e
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) da
registrada nesta Ata.
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13. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data
de assinatura.
14. DA PUBLICAÇÃO
14.1. A publicação da presente Ata no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, por extrato,
será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, ocorrendo às expensas do Poder
Legislativo.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n. 10/2021,
anexos e propostas das empresas classificadas em 1º lugar na referida licitação por item.
16. DO FORO
16.1. As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de Rio Branco- Estado
do Acre, com renúncia de qualquer outro.
16.2. E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, representando a Assembleia Legislativa,
os Membros da Mesa Diretora, e o fornecedor registrado, seu Representante Legal,
Rio Branco-Ac, ....de..............de 2021.
Pela Assembleia Legislativa:
Deputado ..........
Presidente
Deputado ...................
1º Secretário

Deputado .........................
2ª Secretária

Pela fornecedora:
..............................................................
Testemunhas:
1. .......................................................................
RG n .................................................................
CPF/MF n..........................................................
2. ........................................................................
RG n .................................................................
CPF/MF n..........................................................
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ANEXO III
ENCARTE I
1) A Empresa: ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n. _________________,
com sede na _________________________________________, representada neste ato pelo Sr.(a)
________________________, portador da Cédula de Identidade RG n. _________, expedida pela
SSP/___, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. ______________________________

ITEM

01

02

03

04

DESCRITIVO MINIMO DOS PRODUTOS
TONER HP W2022X 414X AMARELO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo
permitido
RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2023X 414X MAGENTA |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2020X 414X PRETO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 7.5K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2021X 414X CIANO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T664120AL T664120 T-664 Preto. Utilizada
em equipamento modelos: L-200, L-220, L110, L-355, L-555, L-210, L1300, L-455, L-

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

30

30

30

30
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365, L565 L-565, L396 L-396. Produto de
altíssima qualidade, com 70 ml de tinta
liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6644 T-6644 Yellow. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L-555,
L1300, L-455, L-365, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6642 T-6642 Ciano. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L1300, L455, L-365, L-220, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6643 T-6643 Magenta. Pode ser utilizado
em L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L555, L1300, L-455, L-365, L565 L-565.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner Preto Para LaserJet
P2055 – Modelo CE505X - Impressão: Laser
- Rendimento aproximado de 6.500 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP
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DESKJET – CM 1415 – REF. CE320A – 128
– PRETO;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE321A, CE-321, CE321, CE321AB, CE321AB. Ciano. Para uso nas seguintes
impressoras: CM1415 CM-1415, CM1415FN,
CM-1415FNW,
CP-1525NW,
CP1525
CP-1525.
Com
rendimento
aproximado de 1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE322A CE-322AB CE322 CE-322. Amarelo |
Yellow. Utilizado nas seguintes impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE323A CE-323AB CE322 CE-322. Magenta
Utilizado
nas
seguintes
impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner HP LaserJet 83A Preto CF283AB.
Utilizado
nas
seguintes
impressoras: HP LaserJet PRO MFP M125
Séries; HP LaserJet PRO MFP M127 Séries;
HP LaserJet PRO MFP M 225 dn/dw/rdn
Séries; HP LaserJet PRO M201 n/dw Séries;
HP LaserJet PRO M202 n/dw Séries, Com
um rendimento médio de 1.500 Páginas por
cartucho;

Processo n. 479/2021

Folha n. _______________
Rubrica________________

40

40

40

40

200

41
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900 - 904 - fone (68) 3213 4000 home page: aleac.ac.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

15

16

17

18

19

Data Certame: 05/10/2021

Pregão Presencial SRP n. 10/2021
Edital

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Magenta. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Cyan. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Amarelo. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Preto. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Preto. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;

Processo n. 479/2021

Folha n. _______________
Rubrica________________

40

40

40

40

40

42
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900 - 904 - fone (68) 3213 4000 home page: aleac.ac.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

20

21

22

23

24

Data Certame: 05/10/2021

Pregão Presencial SRP n. 10/2021
Edital

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Cyan. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Amarelo. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Magenta. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Preto 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Colorido 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
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sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de toner HP 202X preto para
LaserJet (rendimento de ~3200 páginas),
CF500X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X ciano para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF501X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X amarelo para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF502X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X magenta para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF503X
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Toner CF 258X CF258 CF-258, para uso nos
seguintes modelos HP: M-428FDW M428 M428, M-404DW M404 M-404, M-428DW, M404N. Rendi em média 10.000 impressões
considerando 5% de cobertura da folha A4.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante.
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VALOR TOTAL.......................................................................................................R$
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ANEXO IV

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Impeditivo da Habilitação)

(NOME DA EMPRESA) ________________________________________, inscrita no
CNPJ

sob

o

n.

_____________,sediada___________

(endereço

completo)_____________________, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio Branco, _______ de __________ de 2021.

(a) ____________________________________________
Nome e número da identidade do declarante
N. DO CNPJ
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ANEXO V

(Modelo de Declaração de Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor)

................................., inscrita no CNPJ sob o n. ..................., por intermédio de seu
Representante Legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Cédula de
Identidade RG n. ............................, expedida pela SSP/......, inscrito(a)no CPF/MF sob o
n. ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,nem emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Se a Licitante possuir menores de 16 anos aprendizes, deverá declarar essa
condição.
Rio Branco, _______ de __________ de 2021.

(Representante Legal)
Observações: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a Licitante.
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ANEXO VI

(Modelo de atestado de capacidade técnica)
TIMBRE /LOGOMARCA DA PESSOA JURÍDICA EMITENTE

____________________________________________, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ sob o n. ________, neste ato representada por seu
Representante Legal, Sr.(a) ___________________, portador(a) da Cédula de Identidade
RG n. _____, expedida pela SSP/_____, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. ________, atesta
para

os

devidos

fins,

que

a

Empresa

________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
__________, com sede na _______________________, forneceu os produtos abaixo
relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não
havendo contra a mesma registro que a desabone.

Relação dos produtos fornecidos:

Rio Branco, _______ de __________ de 2021.

_________________________________________________________
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste
atestado e sua assinatura)
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ANEXO VII

(Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Comercial)
À: Assembleia Legislativa do Estado do Acre
A/C: Comissão Permanente de Licitação
1.
Nos termos do Edital relativo ao Pregão Presencial para Registro de Preços
n. 10/2021, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de produtos:
ITEM

01

02

03

04

DESCRITIVO MINIMO DOS PRODUTOS
TONER HP W2022X 414X AMARELO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo
permitido
RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2023X 414X MAGENTA |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2020X 414X PRETO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 7.5K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2021X 414X CIANO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T664120AL T664120 T-664 Preto. Utilizada
em equipamento modelos: L-200, L-220, L-

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

30

30

30

30
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110, L-355, L-555, L-210, L1300, L-455, L365, L565 L-565, L396 L-396. Produto de
altíssima qualidade, com 70 ml de tinta
liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6644 T-6644 Yellow. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L-555,
L1300, L-455, L-365, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6642 T-6642 Ciano. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L1300, L455, L-365, L-220, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6643 T-6643 Magenta. Pode ser utilizado
em L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L555, L1300, L-455, L-365, L565 L-565.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner Preto Para LaserJet
P2055 – Modelo CE505X - Impressão: Laser
- Rendimento aproximado de 6.500 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
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Cartucho de Toner para impressora HP
DESKJET – CM 1415 – REF. CE320A – 128
– PRETO;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE321A, CE-321, CE321, CE321AB, CE321AB. Ciano. Para uso nas seguintes
impressoras: CM1415 CM-1415, CM1415FN,
CM-1415FNW,
CP-1525NW,
CP1525
CP-1525.
Com
rendimento
aproximado de 1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE322A CE-322AB CE322 CE-322. Amarelo |
Yellow. Utilizado nas seguintes impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE323A CE-323AB CE322 CE-322. Magenta
Utilizado
nas
seguintes
impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner HP LaserJet 83A Preto CF283AB.
Utilizado
nas
seguintes
impressoras: HP LaserJet PRO MFP M125
Séries; HP LaserJet PRO MFP M127 Séries;
HP LaserJet PRO MFP M 225 dn/dw/rdn
Séries; HP LaserJet PRO M201 n/dw Séries;
HP LaserJet PRO M202 n/dw Séries, Com
um rendimento médio de 1.500 Páginas por
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cartucho;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Magenta. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Cyan. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Amarelo. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Preto. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Preto. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
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líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Cyan. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Amarelo. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Magenta. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Preto 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Colorido 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
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compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de toner HP 202X preto para
LaserJet (rendimento de ~3200 páginas),
CF500X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X ciano para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF501X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X amarelo para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF502X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X magenta para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF503X
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Toner CF 258X CF258 CF-258, para uso nos
seguintes modelos HP: M-428FDW M428 M428, M-404DW M404 M-404, M-428DW, M404N. Rendi em média 10.000 impressões
considerando 5% de cobertura da folha A4.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante.
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VALOR TOTAL.......................................................................................................R$

2. O Valor Total é de R$ ........ (............), nos termos das planilhas acima.
3. Declaramos que o preço total da proposta compreende todas as despesas necessárias
para o fornecimento e entrega dos produtos na Assembleia Legislativa.
4. Declaramos que estamos de acordo com as condições do Edital e Anexos.
5. Condições para entrega dos produtos: as constantes no Edital e Anexo.

53
Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900 - 904 - fone (68) 3213 4000 home page: aleac.ac.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

Pregão Presencial SRP n. 10/2021
Edital

Processo n. 479/2021
Data Certame: 05/10/2021
Folha n. _______________
Rubrica________________

6. O pagamento deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias após a apresentação da(s)
Nota(s) Fiscal(is), atestada(s) a(s) sua(s) conformidade(s) com as exigências do Edital.
7. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data prevista
para entrega da proposta.

Rio Branco(AC), ........... de ....................... de 2021.

__________________________________
Carimbo e assinatura da Licitante
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ANEXO VIII

(DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

___________(nome

da

empresa)___________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.______________, sediada em (endereço completo)_____,declara, sob sua exclusiva
responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar n. 123, de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n. 139/2011, não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º, do art. 3º, da mencionada LC e que está
apta a receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, uma
vez que na data da abertura da presente Licitação está classificada como:

( ) Microempresa - ME – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00.
( ) Empresa de Pequeno Porte – EPP - receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.
Rio Branco - AC, ........... de ....................... de 2021.

__________________________________
Nome do Representante Legal
CPF

(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N. ___
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 10/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 479/2021.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS,
QUE ENTRE SI FAZEM A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE E A
EMPRESA
_________________________________.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE, Pessoa Jurídica de
Direito Público, inscrita no CNPJ sob n. 04.039.657/0001-13, sediada nesta cidade, na
Rua Arlindo Porto Leal, 241, Centro, neste Ato representada, nos termos do artigo 12,
Inciso II, letra “f” do Regimento Interno - Resolução n. 86, de 1990, por sua MESA
DIRETORA, composta pelo Deputado ......., Presidente, Nacionalidade, estado civil,
portador da Cédula de Identidade RG n. ...., expedida pela ....., inscrito no CPF/MF sob o
n. .....; Deputado ....., Primeiro Secretário, Nacionalidade, estado civil, portador da
Cédula de Identidade RG n. ...., expedida pela ....., inscrito no CPF/MF sob o n. .....; e
Deputada ......, Segunda Secretária, Nacionalidade, estado civil, portadora da Cédula de
Identidade RG n. ...., expedida pela ....., inscrito no CPF/MF sob o n. ....., residentes e
domiciliados nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
______________, inscrita no CNPJ sob o n._____________, Inscrição Estadual
n.____________, vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços n. 10/2021,
por seu Representante legal, _______________, brasileiro(a), estado civil____,
empresário(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n. ___________, expedida pela
SSP/__, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.________________, domiciliado (a) em _______
e residente na ________________, Bairro ________, denominada CONTRATADA,
acordam, com fulcro nas Leis ns. 8.666, de 1993 e 10.520, de 2002, o contrato, conforme
segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa para fornecimento de
suprimentos de informática para impressoras (cartuchos, toners de impressão), para
atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, estabelecidas no
termo de referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial
para Registro de Preços n. 10/2021, proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do Processo nº. 479/2021.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DA DESPESA E VIGÊNCIA
2.1. O valor deste contrato é de R$ _____________ ( ..............................);
ITEM

01

02

03

04

05

DESCRITIVO MINIMO DOS PRODUTOS
TONER HP W2022X 414X AMARELO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo
permitido
RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2023X 414X MAGENTA |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2020X 414X PRETO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 7.5K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
TONER HP W2021X 414X CIANO |
M454DW M454DN M479FDW M479DW
M479FDN | ORIGINAL 6K
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T664120AL T664120 T-664 Preto. Utilizada
em equipamento modelos: L-200, L-220, L110, L-355, L-555, L-210, L1300, L-455, L365, L565 L-565, L396 L-396. Produto de
altíssima qualidade, com 70 ml de tinta
liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

30

30

30

30

138
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T6644 T-6644 Yellow. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L-555,
L1300, L-455, L-365, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6642 T-6642 Ciano. Pode ser utilizado em
L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L1300, L455, L-365, L-220, L565 L-565, L-396.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta liquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson T-664
T6643 T-6643 Magenta. Pode ser utilizado
em L-200, L-210, L-220, L-110, L-355, L555, L1300, L-455, L-365, L565 L-565.
Produto de altíssima qualidade, com 70 ml
de tinta líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner Preto Para LaserJet
P2055 – Modelo CE505X - Impressão: Laser
- Rendimento aproximado de 6.500 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP
DESKJET – CM 1415 – REF. CE320A – 128
– PRETO;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE321A, CE-321, CE321, CE321AB, CE-
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321AB. Ciano. Para uso nas seguintes
impressoras: CM1415 CM-1415, CM1415FN,
CM-1415FNW,
CP-1525NW,
CP1525
CP-1525.
Com
rendimento
aproximado de 1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE322A CE-322AB CE322 CE-322. Amarelo |
Yellow. Utilizado nas seguintes impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner para impressora HP CE323A CE-323AB CE322 CE-322. Magenta
Utilizado
nas
seguintes
impressoras:
CM1415 CM-1415, CM-1415FN, CM1415FNW, CP-1525NW, CP1525 CP-1525.
Com rendimento médio aproximado de
1.300 páginas;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de Toner HP LaserJet 83A Preto CF283AB.
Utilizado
nas
seguintes
impressoras: HP LaserJet PRO MFP M125
Séries; HP LaserJet PRO MFP M127 Séries;
HP LaserJet PRO MFP M 225 dn/dw/rdn
Séries; HP LaserJet PRO M201 n/dw Séries;
HP LaserJet PRO M202 n/dw Séries, Com
um rendimento médio de 1.500 Páginas por
cartucho;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Magenta. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta

Processo n. 479/2021

Folha n. _______________
Rubrica________________

40

40

40

200

40
59

Assembleia Legislativa do Estado do Acre
Rua Arlindo Porto Leal, n. 241 Centro - CEP 69900 - 904 - fone (68) 3213 4000 home page: aleac.ac.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Resolução n. 139/2021
Estado do Acre
Assembleia Legislativa

16

17

18

19

20

Data Certame: 05/10/2021

Pregão Presencial SRP n. 10/2021
Edital

líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Cyan. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Amarelo. Pode ser utilizado em L-1110, L3110, L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 544
Preto. Pode ser utilizado em L-1110, L-3110,
L-3150, L-3160, L-5190. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Preto. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Cyan. Pode ser utilizado em L-4150, L-4160,
L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
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líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Amarelo. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Refil de Tinta para impressora Epson 504
Magenta. Pode ser utilizado em L-4150, L4160, L-6161, L-6171, L-6191. Produto de
altíssima qualidade, com 65 ml de tinta
líquida;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Preto 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho HP LaserJet 662 Colorido 2ml Utilizado nas seguintes impressoras: HP
1516, 2516, 2546, 2646, 3516, 3546 e 4646;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
OBS: De primeira qualidade, similar ou
compatível/ ou qualidade superior, não
sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
Cartucho de toner HP 202X preto para
LaserJet (rendimento de ~3200 páginas),
CF500X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
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Cartucho de toner HP 202X ciano para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF501X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X amarelo para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF502X;
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Cartucho de toner HP 202X magenta para
LaserJet (rendimento de ~2500 páginas),
CF503X
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante
Toner CF 258X CF258 CF-258, para uso nos
seguintes modelos HP: M-428FDW M428 M428, M-404DW M404 M-404, M-428DW, M404N. Rendi em média 10.000 impressões
considerando 5% de cobertura da folha A4.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
cartuchos originais/genuínos do fabricante.
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2.2. As despesas decorrentes deste Contrato ocorrerão por conta do orçamento:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:
2.3. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, e ficará
adstrita aos respectivos créditos orçamentários, conforme art. 57, caput, da Lei n.
8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
3.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, conforme preceitua o artigo 9º, da Lei nº 10.520/2002, dentre as demais
que se fizerem pertinentes;
3.2.
A Contratada é obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
4.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as Ordens de Entrega expedida
pela Coord. de Patrimônio e Serviços da Assembleia Legislativa, localizado na Rua
Arlindo Porto Leal, 241 – Centro, em Rio Branco - Acre.
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4.2. O prazo de entrega dos materiais será de até 5 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Entrega.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
5.1.
A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação formal
dos pedidos dos materiais;
5.2.
Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura
correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.
5.3.
A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do material
requisitado, não sendo permitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis;
5.4. Os materiais deverão ser novos e entregues acondicionados adequadamente em
suas embalagens originais lacradas.
5.5. Os materiais deverão, comprovadamente, estar em fase normal de
produção/fabricação, não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de
produção do fabricante.
5.6.
Os produtos serão recebidos nas seguintes condições:
a)
Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades.
Caso as especificações ou quantidades não estejam com as exigências mencionadas
neste termo de referência, a contratada deverá substituir ou complementar, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
b)
Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e
quantidades aos termos do Edital.
5.7. Será de responsabilidade da Contratada, arcar com todos os ônus necessários à
completa execução do objeto deste Termo, incluindo o pagamento de impostos, taxas,
emolumentos, e quaisquer outros tributos e/ou despesas existentes.
5.8. Os atrasos na entrega e outros descumprimentos de prazos poderão ser
considerados inexecução contratual, podendo acarretar na aplicação das sanções
previstas neste Termo, no Edital e seus anexos, sem prejuízo das cominações legais
previstas.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. Os produtos solicitados para os itens 01 ao 24 deverão ser de primeira qualidade,
similar/compatível ou qualidade superior, não sendo permitido RECONDICIONADO,
RECARREGADO E REMANUFATURADO.
6.2. Para os itens 25 a 29 deverão ser originais/genuínos do fabricante, em virtude da
garantia dos equipamentos.
6.3. As embalagens deverão seguir as exigências da legislação vigente e as
especificações supra estabelecidas e ainda trazer todos os dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do item, etc.
6.4. Os produtos a serem entregues, quando da contratação, deverão corresponder às
especificações da proposta, em total consonância com o edital, no que tange às suas
características e padrão de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades
cabíveis.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, os produtos que vier
a ser recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;
7.2. A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes do fornecimento dos produtos, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita
entrega dos produtos.
7.3. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam
causados à Contratante ou a terceiros;
7.4. Manter entendimento com ALEAC objetivando evitar interrupções ou paralisações
durante a entrega dos produtos;
7.5. Entregar os materiais nas condições e prazos estabelecidos seguindo orientações
da ALEAC;
7.6. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o
objeto contratado;
7.7.

Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos;

7.8. Zelar pela perfeita execução do fornecimento, sanando as eventuais falhas,
imediatamente após sua verificação;
7.9. Fornecer materiais em quantidades que não permitam a interrupção do
fornecimento;
7.10. Atender as determinações da fiscalização da ALEAC e providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos materiais;
7.11. Não transferir a outrem a totalidade do objeto do presente contrato, sendo proibida
a subcontratação da entrega dos serviços que estão neste Termo;
7.12. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa;
7.13. Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionário previamente
designado, exercerá ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do
fornecimento do objeto contratado e do comportamento do pessoal da Contratada, sem
prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados,
gestor do contrato;
8.2. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e
de seus empregados, prepostos ou subordinados;
8.3. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;
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8.4. Fornecer as instruções necessárias à execução, entrega dos produtos e cumprir com
os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
8.5. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
8.6. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a execução
do fornecimento e o atendimento das exigências contratuais;
8.7. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos
produtos.
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ficando, o vínculo contratual adstrito
somente a CONTRATANTE e a CONTRATADA, respondendo a CONTRATADA por todos
os danos causados na execução do objeto do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado até o 30º (trigésimo) dia após a execução dos
Serviços, com nota fiscal devidamente atestada por servidor responsável, com nota fiscal
devidamente atestada por servidor responsável e acompanhada da documentação de
habilitação mencionada no art. 29 da Lei nº. 8.666/93;
10.2. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas
neste termo de referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a
CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança;
10.3. A Contratada deverá manter contato permanente com a Secretaria Executiva
Administrativa visando evitar a suspensão dos serviços, sendo que essa – caso venha a
ocorrer, deverá observar o que dispõe o inciso XV, Art. 78 da Lei 8.666/93.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
10.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
10.6. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital,
sujeita à contratada as sanções previstas no art. 86, da Lei n. 8.666, de 1993 e no
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Decreto Estadual nº. 5.965 de 30 de dezembro de 2010, sem prejuízo da reparação de
danos causado à Assembleia Legislativa, observado o devido processo administrativo.
11.1. A advertência e as demais punições poderão ser aplicadas quando ocorrer
descumprimento das obrigações contratuais, especialmente àquelas relativas às
características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou
entrega, ressalvados os casos fortuitos ou força maior, devidamente justificado e
comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão
temporária ou declaração de inidoneidade.
11.2. O atraso no fornecimento dos bens sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa
de 1% (um por cento) do valor da pendência por dia de atraso até o limite de 10% (dez
por cento) do valor devido, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções, não tendo caráter compensatório, caracterizando-se inexecução total da
obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
11.3. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se
não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla
defesa, estará sujeita às seguintes penalidades:
a)
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
b)
Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Assembleia Legislativa por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
c)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.4. A Licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o Certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre pelo prazo
de até 2 (dois) anos e, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na
forma da lei.
11.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Assembleia Legislativa, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, a
Administração procederá a cobrança judicial da multa.
11.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à Contratante de rescindi-lo mediante notificação
expressa, sem que caiba à Contratada qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor
correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as
prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.
12.2. Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
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a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da Contratada;
b)
alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
Contratada, que, a juízo da Contratante, prejudique a execução deste pacto;
c)
transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da Contratante;
d)
cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas, na forma do art. 67, da Lei
n. 8.666, de 1993;
e)
no interesse da Contratante, mediante comunicação com antecedência de 05 dias,
com o pagamento do serviço prestado até a data comunicada no aviso de rescisão;
f)
no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos
do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
g)
por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos
I e III, da Lei n. 8.666, de 1993.
h)
lentidão do seu cumprimento, levando a Contratada a comprovar a impossibilidade
de conclusão do serviço no prazo estabelecido;
i)
paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
j)
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;
k)
atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
l)
Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo
de sua execução;
m)
Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do Contratado com
outrem, a cessão ou transferência parcial ou total, nem a fusão, cisão ou incorporação,
sem anuência expressa da Contratante.
n)
A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte da Contratada assegurará a
Contratante o direito de rescisão nos termos do art. 77, da Lei n. 8.666, de 1992, bem
como nos casos citados nos arts. 78 a 80, do mesmo diploma legal, garantido o
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
12.3. A rescisão do contrato nos termos do art. 79, da Lei n. 8.666, de 1993, poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666, de 1993;
b) Amigável, desde que conveniente e oportuno para a Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO
CONTRATO
13.1. Nos termos do Art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE designará um
representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
anotando em registro próprio todas as ocorrências que por ventura existirem e
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
13.2. São atribuições mínimas do Fiscal/Gestor de Contrato:
a)
Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;
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b)
Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes
estiverem em conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado;
c)
Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais,
observando os prazos de vigência e execução;
d)
Requerendo formalmente ao setor competente, com
prorrogações e aditivos necessários, devidamente justificados;

antecedência,

as

e)
Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre
paralisações ou suspensões que ocorram no contrato;
f)
Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato eventuais
irregularidades após ter notificado formalmente a Contratada em casos de
descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário próprio, todas as
ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
g)
Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à qualidade dos
materiais fornecidos e dos serviços prestados;
h)

Efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos;

i)

Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
14.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, por
extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas
da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) O Edital da Licitação na modalidade ao Pregão Presencial SRP N. 10/2021 e seus
anexos.
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
15.2. Todas as despesas relativas à execução do objeto, tais como: mão de obra,
impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, etc., correrão por conta da CONTRATADA;
15.3. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
15.4. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. As dúvidas decorrentes do presente contrato serão dirimidas no Foro de Rio BrancoEstado do Acre, com renúncia de qualquer outro.
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16.2. E por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato,
assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, representando a
Assembleia Legislativa, os Membros da Mesa Diretora, e a Contratada, seu
Representante Legal.
Rio Branco-Ac, ....de..............de 2021.
Pela Contratante:
Deputado ..........
Presidente

Deputado ...................
1º Secretário

Deputado .........................
2ª Secretária

Pela Contratada:
..............................................................

Testemunhas:
1. .......................................................................
RG n .................................................................
CPF/MF n..........................................................
2. ........................................................................
RG n .................................................................
CPF/MF n..........................................................
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ANEXO X

(DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL)

___________(nome da empresa)___________, CNPJ nº______________, sediada em
(endereço completo)_____, por intermédio de seu Representante Legal infra-assinado,
DECLARA, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que cumpre plenamente os
requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

(assinatura)
(carimbo)
(nome do responsável)
(cargo)
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ANEXO XI

MODELO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DOS

RECURSOS

A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço)
declara, perante a Comissão Permanente de Licitação, que:
1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários
para execução do objeto especificado no certame licitatório – Pregão Para Registro de
Preços N. 10/2021 – CPL em especial os seguintes:
1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e
1.2. Mão de obra qualificada.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas
contratualmente.
Sendo isto o que havia a declarar,

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

(assinatura)
(carimbo)
(nome do responsável)
(cargo)
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ANEXO XII

(MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA)
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 10/2021.
(Nome da empresa) _________________________., CNPJ nº ____________, sediada
(endereço completo) ____________________________________, neste ato representada
por (Identificação completa do representante do licitante), devidamente constituído, doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
I.
a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
II. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
III. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
IV. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
V. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
VI. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
Rio Branco-Ac, ______ de ________ de 2021.

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado do licitante.
(CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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