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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os

cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de

Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e

econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações

necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019.

1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E

REQUISITOS

Identificação das necessidades de negócio                    

1 Impressão de provas, diplomas, boletins, imagens, etiquetas, cartas,

ofício, relatório e demais documentos administrativos.

2 Ser possível realizar cópias e digitalização dos documentos

3 O serviço deverá contemplar o fornecimento contínuo dos insumos necessários

como toners e peça de reposição exceto papel.

4 O serviço deverá permitir a elaboração de políticas de controle

através de sistemas, como limitar o uso de impressão por usuário ou

limitar as funcionalidades dos equipamentos.

5 O serviço deverá permitir a elaboração de relatórios de impressão

com possibilidades de filtro para usuários

6 Recebimento de relatórios mensais referente aos chamados

realizados, com número de identificação e status de serviço.



7 Possibilidade de realizar impressão a partir de um computador/notebook via rede

local.

                                            

2 – JUSTIFICATIVA

 MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO          

A motivação da contratação advém da perspectiva de economicidade

a partir deste tipo de serviço, em relação às aquisições de

equipamentos permanentes e seus respectivos suprimentos, que

seriam necessários para atender a mesma demanda.   

Justifica-se pela necessidade de prestar atendimento aos setores

pedagógicos e administrativos do Colégio Pedro II, suprindo as

demandas de reprografia e de impressões pelos diversos setores

dos Campi.

Identificação das Necessidades Tecnológicas

Especificação dos equipamentos de impressão

CARACTERÍSTICAS

Multifuncional Alto Volume

até A3

Policromática

Multifuncional Alto Volume

até A3

Monocromática

Multifuncional

Departamental A4

Monocromática

Multifuncional

Departamental A4

Policromática

FUNÇÕES

Impressão Sim Sim Sim Sim

Cópia Sim Sim Sim Sim

Digitalização Sim Sim Sim Sim

TECNOLOGIA E

OPERAÇÃO

Tecnologia de

Impressão

Eletrográfica a Laser, LED

ou equivalente.

Eletrográfica a Laser, LED

ou equivalente.

Eletrográfica a Laser, LED

ou equivalente ou jato de

tinta.

Eletrográfica a Laser, LED

ou equivalente ou jato de

tinta.

Modos de Cor Modo Policromático Modo Monocromático Modo Monocromático Modo Policromático

Painel de Controle
Painel operacional de LCD

Com função touch screen.

Painel operacional de LCD

Com função touch screen.

Painel operacional de LCD

Com função touch screen.

Painel operacional de LCD

Com função touch screen.

Linguagens de

Impressão

(Emulações)

Compatível, no mínimo,

com PCL5/6 e PostScript3

Compatível, no mínimo,

com PCL5/6 e PostScript3

Compatível, no mínimo,

com PCL5/6 e PostScript3

Compatível, no mínimo,

com PCL5/6 e PostScript3

Sistemas

Operacionais e

Drivers

Compatível, no mínimo, com

Windows, Windows Server.

Compatível, no mínimo, com

Windows, Windows Server.

Compatível, no mínimo, com

Windows, Windows Server.

Compatível, no mínimo, com

Windows, Windows Server.

Conectividade

Padrão

Ethernet 10/100/1000 Base-

T/TX e USB 2.0, no mínimo.

Ethernet 10/100/1000 Base-

T/TX e USB 2.0, no mínimo.

Ethernet 10/100/1000 Base-

T/TX, USB 2.0, no mínimo.

Ethernet 10/100/1000 Base-

T/TX, USB 2.0, no mínimo.

Conexão direta Acesso direto via USB Acesso direto via USB Acesso direto via USB Acesso direto via USB

Operação em Rede
Suporte a operação e

gerenciamento em Rede.

Suporte a operação e

gerenciamento em Rede.

Suporte a operação e

gerenciamento em Rede.

Suporte a operação e

gerenciamento em Rede.

Impressão Segura

Suporte a liberação de

impressão através de

usuário e senha, no

mínimo.

Suporte a liberação de

impressão através de

usuário e senha, no

mínimo.

Suporte a liberação de

impressão através de

usuário e senha, no

mínimo.

Suporte a liberação de

impressão através de

usuário e senha, no

mínimo.

Contabilidade Padrão
Impressão, cópia e

digitalização.

Impressão, cópia e

digitalização.

Impressão, cópia e

digitalização.

Impressão, cópia e

digitalização.

Ciclo Mensal
100.000 páginas, no

mínimo.

150.000 páginas, no

mínimo.

50.000 páginas, no

mínimo.

50.000 páginas, no

mínimo.

Tamanhos de papel

Suportar os formatos A3,

A4, Ofício e Carta, no

mínimo.

Suportar os formatos A3,

A4, Ofício e Carta, no

mínimo.

Suportar os formatos A4,

Ofício e Carta, no mínimo.

Suportar os formatos A4,

Ofício e Carta, no mínimo.

Gramatura do papel 65 – 216 g/m², no mínimo. 65 – 216 g/m², no mínimo. 65 – 160 g/m², no mínimo. 65 – 160 g/m², no mínimo.



MÍDIAS

Tipos de Mídia

Papéis comum,

fino/grosso, reciclado,

envelopes, etiquetas,

resma, pré-impresso e

cartão.

Papéis comum,

fino/grosso, reciclado,

envelopes, etiquetas,

resma, pré-impresso e

cartão.

Papéis comum,

fino/grosso, reciclado,

envelopes, etiquetas,

resma, pré-impresso e

cartão.

Papéis comum,

fino/grosso, reciclado,

envelopes, etiquetas,

resma, pré-impresso e

cartão.

Capacidade de Papel

Bandeja Principal
500 folhas, no mínimo

1.000 folhas, no mínimo

(ver obs.7)
300 folhas, no mínimo 300 folhas, no mínimo

Capacidade de Papel

Bandeja Multiuso
100 folhas, no mínimo. 100 folhas, no mínimo. 50 folhas, no mínimo. 50 folhas, no mínimo.

Capacidade de Papel

Bandeja Adicional
500 folhas, no mínimo. 500 folhas, no mínimo. - -

Capacidade de Saída 250 folhas, no mínimo. 250 folhas, no mínimo. 150 folhas, no mínimo. 150 folhas, no mínimo.

IMPRESSÃO

Velocidade de

Impressão
30 PPM (A4), no mínimo. 60 PPM (A4), no mínimo. 35 PPM (A4), no mínimo. 30 PPM (A4), no mínimo.

Resolução de

Impressão
1.200x600 dpi, no mínimo. 1.200x600 dpi, no mínimo. 600x600 dpi, no mínimo. 600x600 dpi, no mínimo.

Impressão da

Primeira

Página/Cópia

Em até, no máximo, 10

segundos.

Em até, no máximo, 10

segundos.

Em até, no máximo, 15

segundos.

Em até, no máximo, 15

segundos.

Impressão em Frente

& Verso

Modo duplex automático

padrão, integrado.

Modo duplex automático

padrão, integrado.

Modo duplex automático

padrão, integrado.

Modo duplex automático

padrão, integrado.

CÓPIA

Velocidade de Cópia 30 CPM (A4), no mínimo. 40 CPM (A4), no mínimo. 35 CPM (A4), no mínimo. 30 CPM (A4), no mínimo.

Resolução de Cópia 600x600 dpi, no mínimo. 600x600 dpi, no mínimo. 600x600 dpi, no mínimo. 600x600 dpi, no mínimo.

Alimentação

automática de

documentos

50 folhas, no mínimo. 100 folhas, no mínimo. 50 folhas, no mínimo. 50 folhas, no mínimo.

Tamanho do original Até A3 (297x420 mm). Até A3 (297x420 mm). Até Ofício (216x356 mm) Até Ofício (216x356 mm)

Indicador de

Quantidade
01-999 cópias 01-999 cópias 01-99 cópias 01-99 cópias

Redução e ampliação
Zoom de 25 – 400%, com

incrementos de 1%.

Zoom de 25 – 400%, com

incrementos de 1%.

Zoom de 25 – 400%, com

incrementos de 1%.

Zoom de 25 – 400%, com

incrementos de 1%.

DIGITALIZAÇÃO

Tipo de Scanner

Mesa, integrado, com

alimentação automática de

documentos e recirculador

ou duplex de passagem

única.

Mesa, integrado, com

alimentação automática de

documentos e recirculador

ou duplex de passagem

única.

Mesa, integrado, com

alimentação automática de

documentos e recirculador

ou duplex de passagem

única.

Mesa, integrado, com

alimentação automática de

documentos e recirculador

ou duplex de passagem

única.

Velocidade de

Digitalização
30 IPM/OPM, no mínimo. 40 IPM/OPM, no mínimo. 30 IPM/OPM, no mínimo. 30 IPM/OPM, no mínimo.

Resolução Óptica 600 dpi, no mínimo. 600 dpi, no mínimo. 600 dpi, no mínimo. 600 dpi, no mínimo.

Área de digitalização Até A3 (297x420 mm). Até A3 (297x420 mm). Até Ofício (216x356 mm). Até Ofício (216x356 mm).

Formatos de Arquivos
TIFF, JPEG, PDF e PDF

Pesquisável, no mínimo.

TIFF, JPEG, PDF e PDF

Pesquisável, no mínimo.

TIFF, JPEG e PDF, no

mínimo.

TIFF, JPEG e PDF, no

mínimo.

Modos de

digitalização

Modos mono/policromático.

Digitalizar para rede, e-

mail, pasta e dispositivo

USB. Formatos PDF, JPEG e

TIFF. Suporte a TWAIN.

Modos mono/policromático.

Digitalizar para rede, e-

mail, pasta e dispositivo

USB. Formatos PDF, JPEG e

TIFF. Suporte a TWAIN.

Modos mono/policromático.

Digitalizar para rede, e-

mail, pasta e dispositivo

USB. Formatos PDF, JPEG e

TIFF. Suporte a TWAIN.

Modos mono/policromático.

Digitalizar para rede, e-

mail, pasta e dispositivo

USB. Formatos PDF, JPEG e

TIFF. Suporte a TWAIN.

ENERGIA E

OPERAÇÃO

Alimentação
AC 100 a 240 V (ver obs.

4)

AC 100 a 240 V (ver obs.

4)

AC 100 a 240 V (ver obs.

4)

AC 100 a 240 V (ver obs.

4)

Modo Economia
Deve possuir modo de

economia de energia.

Deve possuir modo de

economia de energia.

Deve possuir modo de

economia de energia.

Deve possuir modo de

economia de energia.

Certificações

Desejável possuir

certificação EnergyStar®

(ou s imilar)

Desejável possuir

certificação EnergyStar®

(ou s imilar)

Desejável possuir

certificação EnergyStar®

(ou s imilar)

Desejável possuir

certificação EnergyStar®

(ou s imilar)

Meio Ambiente

Deve possuir níveis

selecionáveis de tonalidade

de impressão.

Deve possuir níveis

selecionáveis de tonalidade

de impressão.

Deve possuir níveis

selecionáveis de tonalidade

de impressão.

Deve possuir níveis

selecionáveis de tonalidade

de impressão.

CARACTERÍSTICAS

Multifuncional Alto Volume

até A3

Policromática

Multifuncional Alto Volume

até A3

Monocromática

Multifuncional

Departamental A4

Monocromática

Multifuncional

Departamental A4

Policromática



ACESSÓRIOS

Acessórios em geral

Todos os acessórios

necessários ao

atendimento dos requis itos

devem ser originais.

Todos os acessórios

necessários ao

atendimento dos requis itos

devem ser originais.

Todos os acessórios

necessários ao

atendimento dos requis itos

devem ser originais.

Todos os acessórios

necessários ao

atendimento dos requis itos

devem ser originais.

Acessórios de

finalização

Deve possuir grampeador

integrado para até 20

folhas, no mínimo e

possibilitar o alceamento

das impressões

Deve possuir grampeador

integrado para até 50

folhas, no mínimo e

possibilitar o alceamento

das impressões

- -

Consumíveis

Todos os consumíveis

devem ser originais do

fabricante.

Todos os consumíveis

devem ser originais do

fabricante.

Todos os consumíveis

devem ser originais do

fabricante.

Todos os consumíveis

devem ser originais do

fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Multifuncional Alto Volume

até A3

Policromática

Multifuncional Alto Volume

até A3

Monocromática

Multifuncional

Departamental A4

Monocromática

Multifuncional

Departamental A4

Policromática

Observações

importantes:

1 – A definição da velocidade de impressão deve ser aderente à referência padrão segundo a norma ISO/IEC 24.734:2014, que possibilita uma

comparação com parâmetros semelhantes das velocidades oferecidas por todos os fabricantes de impressoras.

2 – Os tamanhos de mídia (papel) foram definidos segundo o padrão de especificação das Normas ISO 216 e ANSI/ASME.

3 – Caso o equipamento não possua detecção automática ou seletor de voltagem, a CONTRATADA deverá fornecê-lo de acordo com a voltagem

especificada pelo CONTRATANTE conforme característica do local de instalação ou acompanhados de transformadores. Caso sejam necessários

transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA

sem custo adicional para o CONTRATANTE, conforme especificado nos requisitos gerais da contratação. O CONTRATANTE não se responsabilizará por

danos aos equipamentos ocasionados por erros relacionados ao fornecimento/configuração incorreta de voltagem elétrica.

4 – Caso a CONTRATADA tenha dificuldade para repor peças e consumíveis dos equipamentos a serem alocados na prestação dos serviços em razão,

dentre outros motivos, da descontinuidade de sua fabricação ou venda, ficará a seu critério substituir o equipamento em uso por outro de configuração

compatível – mantidos os requisitos mínimos da categoria.

5 - Não há objeção por parte do CONTRATANTE caso sejam fornecidos equipamentos de fabricantes distintos – desde que atendam aos requisitos, sejam

totalmente compatíveis e gerenciáveis pelo(s) software(s) de gerenciamento integrantes da solução a ser fornecida pela CONTRATADA e, por óbvio, com o

ambiente tecnológico do CONTRATANTE. Porém, a CONTRATADA deve zelar para que a diversificação de modelos e marcas de equipamentos não gere

impacto negativo na padronização dos serviços ou em sua qualidade, não traga demasiada complexidade ao ambiente tecnológico e nem represente

dificuldade aos usuários da solução. É fortemente desejável que os equipamentos de uma mesma categoria sejam de um único modelo/fabricante.

6 – Caso o equipamento possua mais de uma bandeja principal (Bandeja 1 e Bandeja 2, por exemplo), a capacidade mínima padrão poderá ser obtida

pela soma destas. Porém, não será admitida a soma das capacidades da(s) bandeja(s) padrão à das bandejas multiuso (ou manual).

7 – A velocidade de impressão é definida em páginas por minuto (PPM), considerando como referência o modo normal (standard) monocromático e o

papel em tamanho A4.

8 – A velocidade de cópia é definida em cópias por minuto (CPM), considerando como referência o modo normal (standard) monocromático e original e

cópia em tamanho A4.

9 – A velocidade de digitalização é definida em imagens por minuto ou originais por minuto (IPM/OPM), considerando o modo normal monocromático e

original em tamanho A4.

10 – Na avaliação da capacidade de processamento, no caso dos processadores dual core consideraremos a soma das capacidades dos dois núcleos de

processamento.

Especificação de requisitos do(s) software(s) de monitoramento e gerenciamento de impressões.

APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE
CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

Gerenciamento total

do ambiente de

impressão corporativa

01

Acesso de auditoria e verificação de contadores

pelo CONTRATANTE. (Desejável possuir processo

automatizado de validação de faturamento)

Obrigatório

02

Configuração e emissão de relatórios gerenciais

avançados com filtros diversos (grupo, usuário,

equipamento, tipo de impressão, etc.). Desejável

possuir funcionalidade de relatórios

agendados/programados.

Obrigatório

03

Configuração, registro e armazenamento de

contadores de uso de impressões, por

tipo/categoria de impresso.

Obrigatório

04

Detecção automática de equipamentos e

identificação de equipamentos através de n° de

série, fabricante, modelo e endereços IP/MAC.

Mínimo Exigido

05
Emissão de alertas (status de suprimento, falha

técnica no equipamento, etc.)
Mínimo Exigido

06
Emissão de alertas/avisos a usuários (controle de

cotas, etc.)
Mínimo Exigido



07
Interface e suporte ao usuário em Português (pt-

BR).
Obrigatório

08
Monitoração de nível e status de suprimentos e

consumíveis.
Mínimo Exigido

09
Monitoração do status básico e avançado dos

equipamentos.
Mínimo Exigido

10

Registro, coleta e consolidação de contadores

gerais para faturamento. Com possibilidade de

configuração de coleta local ou remota

(centralizada), conforme necessidade do

CONTRATANTE.

Obrigatório

11 Suporte a drivers 32 e 64 bits. Obrigatório

12 Suporte à integração com sistemas ERP e BI. Desejável

13

Administração, gerenciamento e configuração

centralizada que permita acesso a todas as

funcionalidades da solução sem limitações,

preferencialmente via interface web.

Mínimo Exigido

14

Configuração e alocação de custos, tarifação,

bilhetagem (centro de custos e cobrança) e cotas

de impressão.

Mínimo Exigido

15

Configuração e gerenciamento de custos

diferenciados (por cor, formato, modelo de

impressora, etc.).

Mínimo Exigido

16

Controle de cotas de impressão, gerenciamento de

liberação de impressões e configuração de

bloqueios diversos.

Mínimo Exigido

17

Integração com base de usuários e grupos a partir

do Active Directory e LDAP, possibilitando

autenticação do usuário final com um único usuário

e senha (Single Sign-On).

Mínimo Exigido

18
Opção de configuração de bloqueios especiais (cor,

frente e verso, etc.)
Mínimo Exigido

19
Possibilidade de uso de sistema de bilhetagem

centralizada.
Mínimo Exigido

20
Possibilitar registro de logs de impressão

rastreamento de impressões.
Mínimo Exigido

21

Sem necessidade de instalação e configuração de

software nas estações de trabalho dos usuários

finais.

Desejável

22 Suporte a criptografia na comunicação de rede. Desejável

23 Suporte a customizações e personalizações. Desejável

24

Suporte a destinação da impressão a qualquer

impressora da rede (a exemplo da função “siga-

me”).

Desejável

25
Suporte a configuração de grupos de impressoras,

usuários e estações de trabalho.
Mínimo Exigido

26
Suporte à impressão via portas seriais, paralelas,

USB, placas de rede e print servers.
Mínimo Exigido

27
Suporte a impressões originadas de ambientes

Windows®.
Mínimo Exigido

28 Suporte a múltiplas filas de destino de impressão. Mínimo Exigido

29 Suporte à operação em cluster. Desejável

30

Compatibilização e suporte aos modelos e

tecnologias de impressoras instaladas no ambiente

do CONTRATANTE.

Mínimo Exigido

31

Suporte a solução de impressão segura, com

liberação de impressões pelo usuário no

equipamento mediante autenticação por usuário e

senha. Caso o CONTRATANTE opte por soluções
Mínimo Exigido

APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE
CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO



envolvendo cartão inteligente (ou similar) os custos

com implantação correrão às suas expensas.

32

Suporte ao cancelamento automático de trabalhos

que não foram liberados pelo usuário, integrado à

gestão de fila e impressão segura.

Mínimo Exigido

33 Interface de administração de filas de impressão. Mínimo Exigido

34

A solução e seus componentes deve ser

devidamente licenciada, quando for o caso, com

custos e responsabilidade da CONTRATADA.

Obrigatório

35
Possibilidade de utilização com bancos de dados

MySQL, SQL-SERVER, POSTGRESS ou compatíveis.
Mínimo Exigido

36
Compatível com o ambiente computacional do

CONTRATANTE.
Obrigatório

37

Armazenamento, em bancos de dados distintos, dos

contadores físicos e lógicos. Sendo que a diferença

entre ambos não poderá ser superior a 5%.

Obrigatório

APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE
CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da

solução de TIC

1 Possibilidade de abertura de chamados através de e-mail, portal de

atendimento eletrônico ou SAC 0800.

2 Assistência técnica no local.

3 O fornecedor dos equipamentos deve garantir um canal de atendimento disponível

durante todo o horário comercial.

4 O fornecedor terá até 24 (vinte e quatro) horas após ser acionado pelo canal de

atendimento para realizar o atendimento local a fim de sanar possíveis problemas

de funcionamento do equipamento, sempre que se provar necessário visita ao

local.

5 O serviço deverá contemplar o descarte dos matérias eletrônicos.

6 O fornecedor deverá ser responsável pela movimentação do local dos

equipamentos, quando necessário.

2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E

SERVIÇOS

3 – ANÁLISE DE SOLUÇÕES

         Conforme manual de “Boas Práticas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão” localizada no link

“https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos”, descreve que a Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,



Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), em observância ao disposto na Estratégia de Governança Digital e na Instrução Normativa Nº 1, de 4 de abril de 2019,

recomenda aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), no que tange ao

atendimento às demandas de serviços de impressão e digitalização, a contratação preferencial de serviços de outsourcing de impressão, no lugar de

aquisição ou locação de equipamentos de impressão e digitalização.

         Quanto a prestação de serviço, o Colégio Pedro II, já possui um histórico de contratação de outsourcing de impressão que de acordo

com as últimas pesquisas de satisfação vem atendendo as demandas de forma satisfatória, porém será avaliado outras soluções afim de que

se compare e chegue a melhor escolha.

         Quanto à adequação de espaço e infraestrutura local, entende-se que a infraestrutura do colégio Pedro II já possui os recursos

necessários para receber equipamentos de impressão.

3.1 – Estudo de Caso

Atualmente, a maioria das unidades gestoras que compõem a estrutura do Colégio Pedro II ainda utiliza equipamentos próprios para a produção de cópias

nas respectivas reprografias.

As máquinas possuem tempo médio de utilização de 11 anos e necessitam de constantes manutenções. Para atender essa demanda, em 2015 foi firmado o

contrato 27/2015 cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, das copiadoras e duplicadoras do Colégio Pedro II,

incluindo fornecimento e reposição de peças dos equipamentos quando necessário, exceto fornecimento de papel, máster, tonner e tinta: para a Reitoria e

todos os Campi do Colégio Pedro II.

A partir de 2016, foi realizado o contrato 32/2016 cujo objeto é a contratação de serviços de impressão corporativa de abrangência nacional com locação de

equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), solução completa de gerenciamento e suporte técnico

preventivo e corretivo on-site, visando atender as demandas de impressão de alguns setores (serviço de outsourcing de impressão). Porém esse serviço

não foi pensado para atender as reprografias.

No decorrer dos anos de 2017 e 2018, o Campus Tijuca I analisou os gastos e concluiu que não era vantajoso permanecer com as máquinas próprias, pois

somando o gasto dos insumos necessários para seu funcionamento e o gasto com o contrato de manutenção dos equipamentos, o valor era maior que o

contrato de outsourcing, que abrange todos os aspectos (manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel).

Diante do exposto, em dezembro de 2018, o Campus Tijuca I decidiu pela não prorrogação do contrato 27/2015 (manutenção) e manteve apenas o contrato

32/2016, com as impressoras departamentais, através do serviço de outsourcing.

A partir de janeiro de 2019, o Campus Tijuca I passou a funcionar sem utilização das máquinas de reprografia e toda a demanda de cópias passou a ser

atendida pelo contrato 32/2016. Porém não é o mais adequado, devido às configurações das máquinas, fator que acaba ocasionando demora na produção

dos materiais em grande escala.

Neste sentido, considera-se relevante realizar a nova contratação visando atender todas as demandas de reprodução de documentos monocromáticos e em

cores para imagens e textos, em forma de outsourcing de impressão, incluindo máquinas com especificações adequadas para atender a demanda de

reprografia.

A fim de exemplificar o que foi relatado, em relação aos custos de cada tipo de contrato, segue a relação dos empenhos pagos referentes ao contrato de

manutenção das máquinas de reprografia, em 2018:

Valor total em 12 meses: R$25.956,81

Média do valor mensal: R$2.163,06

Abaixo segue a relação dos empenhos pagos referentes ao contrato de serviço de outsourcing de impressão, em 2019 (atendendo todas as demandas):

Valor total em 10 meses: R$19.442,46

Média do valor mensal: R$1.944,24

Resumo das necessidades por solução de impressão, considerando o caso do Campus Tijuca I:

1. Demanda de impressão realizada pelas máquinas próprias:





Colégio Pedro II

Estudo Técnico Preliminar 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
(PARTE 2)

Processo Administrativo nº 23780.000154/2019-85

Contratação de solução de reprodução de

documentos monocromáticos e em cores

para imagens e textos

3.2 – Pesquisa de Preço

Segue abaixo pesquisa realizada para o serviço de outsourcing de impressão por produção de

páginas sem o fornecimento de papel.

Impressora Multifuncional A3 Policromática (para atender o item e)

OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões com o objeto citado

e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente ao valor anual, referente a e (um)

equipamento, portanto o valor unitário estimado mensalmente para o item e é de R$947,87.

Impressora Multifuncional A3 Monocromática (para atender o item 2)



OBS: O valor acima é equivalente ao valor anual, referente a 3 (três) equipamentos, portanto para

considerar o valor unitário mensal, utilizou-se a referência de R$535,00 (como primeiro preço).

 

OBS: O valor acima é equivalente ao valor mensal, referente a e (um) equipamento. Portanto, o segundo

preço utilizado para realizar a média mensal deste item foi R$e.4e6,67.

OBS: O valor acima é equivalente ao valor mensal, referente a e (um) equipamento. Portanto, o terceiro

preço utilizado para realizar a média mensal deste item foi R$733,06.

Diante da pesquisa realizada, utilizou-se a média entre os 3 valores citados. Considerou-se o valor de

R$894,9e para estimar o valor unitário mensal para o item 2.

Impressora Multifuncional A4 Monocromático (para atender o item 7)



OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões com o objeto citado

e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente ao valor anual, referente a e (um)

equipamento, portanto o valor unitário estimado mensalmente para o item 7 é de R$e97,65.

Impressora Multifuncional A4 Policromático (para atender o item 9)

OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões com o objeto citado

e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente ao valor mensal, referente a e (um)

equipamento, portanto o valor unitário estimado mensalmente para o item 9 é de R$326,06.

Cópia/Impressão A4 Monocromática (para atender os itens 3 e 8)



OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões com o objeto citado

e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente ao valor mensal, referente a e (uma)

página impressa, no formato A4 – preto e branco, portanto o valor unitário estimado para os itens 3 e 8 é

de R$0,e5 (por cópia).

Cópia/Impressão A4 Policromática (para atender os itens 4 e e0)

OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões

com o objeto citado e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente

ao valor mensal, referente a 1 (uma) página impressa, no formato A4 – colorido,

portanto o valor unitário estimado para os itens 4 e 10 é de R$0,85 (por cópia).

Cópia/Impressão A3 Monocromática (para atender o item 5)



OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões com o objeto citado

e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente ao valor mensal, referente a e (uma)

página impressa, no formato A3 – preto e branco, portanto o valor unitário estimado para o item 5 é de

R$0,2e (por cópia).

Cópia/Impressão A3 Policromática (para atender o item 6)

OBS: O valor acima destacado é resultado da média entre os valores de três pregões com o objeto citado

e foi extraído da ferramenta “Banco de Preços”. Ele é equivalente ao valor mensal, referente a e (uma)

página impressa, no formato A3 – colorido, portanto o valor unitário estimado para o item 6 é de R$2,65

(por cópia).

Resumo da Estimativa de Preço:

                      



Total Estimado: R$6.43e.207,2e.

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA




