
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 34.845.040/0001-56 

PRAÇA CÉLIO MIRANDA, Nº 120, CENTRO, CEP: 68.625-970 – PARAGOMINAS / PA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
Prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais 
(fotocopiadora/impressora/digitalizadora/fax) com tecnologia digital, instalação e 
conexão na rede da Câmara Municipal de Paragominas, com fornecimento de 
mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou 
substituição de peças, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, 
insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-de-obra operacional. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
Visando melhorar a prática das rotinas administrativas dos departamentos desta 
Casa de Leis, com o objetivo de redução de custos e de gastos com materiais 
de expedientes, a locação de impressoras multifuncionais está dentro de um 
plano de gestão eficiente e comprometido com a economicidade. 
 
Salienta-se que esta contratação busca garantir a concorrência, a aquisição em 
escala e condições de participação igualitária entre os licitantes, de tal forma que 
a busca por preços menores, mantendo-se a qualidade dos serviços de 
impressão, seja a tônica do processo 
 
3.  DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇAO  QTD Impressões/Mês 
(Por equipamento) 

UNIDADE PERÍODO 

 
 
 
 
 
 

01 

Locação de impressora 
multifuncional monocromática, 
com alimentação a toner, com 
velocidade de impressão de 
no mínimo 33 ppm, 
processador de 360 MHz, 
memória de impressão de 128 
MB, com funções: copiar, 
imprimir, digitalizar, e-mail, fax 
e impressão a partir de 
unidade USB. Inclusos o 
fornecimento dos 
equipamentos, serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças 
e de todo o material 
necessário para o perfeito 
funcionamento dos 
equipamentos (exceto papel).  

 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 

3.000 

 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 

MARÇO 
 A DEZEMBRO 

2018 

 
 
3. OBRIGAÇÕES GERAIS DA FUTURA CONTRATADA 
3.1. A empresa contratada deverá Fornecer máquinas novas, digitais, em bom 
estado de conservação e funcionamento, com garantia de qualidade de cópias, 
impressões, digitalizações E-mail e fax. Instalar as máquinas nos locais 
estabelecidos neste termo de referência;  
 
3.2.  Quando solicitado pela CONTRATANTE ou necessário a empresa 
contratada deverá fornecer perfeita prestação dos serviços, mão-de-obra 



ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 34.845.040/0001-56 

PRAÇA CÉLIO MIRANDA, Nº 120, CENTRO, CEP: 68.625-970 – PARAGOMINAS / PA 
 

especializada e habilitada a manter as máquinas adequadamente ajustadas e 
em perfeito estado de conservação e funcionamento; 
3.3. Com relação as máquinas fornecer peças, componentes, acessórios e 
materiais estejam disponíveis (ou em linha de fabricação) no mercado, para 
imediato atendimento aos chamados para reparo técnico desta Câmara 
Municipal; 
3.4. Realizar manutenção preventiva e corretiva nas máquinas nos prazos e 
condições estabelecidos pela CONTRATANTE de forma a mantê-las em regular 
e contínuo funcionamento. 
3.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, as peças, componentes e acessórios em que se verificarem vícios, 
defeitos e/ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados. 
 
4. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
O contrato terá duração a partir da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 
 
5. DAS PENALIDADES 
5.1. O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas 
contratuais implicará na rescisão contratual e aplicação de penalidade de multa 
conforme definido no contrato. 
5.2. São também hipóteses de penalidades as multas consignadas nas 
respectivas normas. 
 
6. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 
6.1. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou outro índice que vier a substituí-
lo, ou a repactuação do preço do Contrato, desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua última 
repactuação ou reajuste.  
6.2. O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa 
dos aumentos dos custos originais, próprios e exclusivos da execução 
contratual. 
7. DO FISCAL DO CONTRATO 
O fiscal do contrato será designado pela autoridade competente.  
8. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
Secretária Geral da Câmara Municipal de Paragominas. 
 

 
                                                  Paragominas/PA, 26 de fevereiro de 2018. 

 
 

Paulo Roberto dos Santos Franco 

Secretário Geral 
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