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PREGÃO ELETRÔNIOO
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OOLÉGIO PEDRO II

PREGÃO SRP Nº 01/2020 – UASG 155633
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1. DO OBJETO

1. 1. Contratação de sotução de reprodução de documentos monocromáticos e em cores para

imagens e textos, utitizando equipamentos de tecnotogia digitat, contemptando a impressão,

cópia e digitatização por meio outsourcing de impressão, com instatação de muttifuncionais

monocromáticos e poticromáticas, sistemas para gerenciamento, monitoramento, gestão de

ativos e contabitização (bithetagem) de documentos impressos, copiados e digitatizados,

atém de reatização de visitas técnicas, quando necessário. A empresa deverá sotucionar a

impressão, de forma que mantenha todos os itens necessários para manutenção do

serviço, exceto o fornecimento de papet. A sotução deverá contemptar todas as condições

e especificações constantes neste Termo de Referência e em seus respectivos anexos e

será composta petos itens dispostos abaixo:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO          

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 15 R$947,87 R$426.541,50

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 16 R$894,91 R$429.556,80



3 Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA

19.167.500 R$0,15 R$2.875.125,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
3.056.250 R$0,42 R$1.283.625,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
10.253.356 R$0,21 R$2.153.204,81

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
1.606.750 R$0,70 R$1.124.725,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 48 R$197,65 R$284.616,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 26 R$326,06 R$254.326,80

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
7.992.163 R$0,15 R$1.198.824,38

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
2.783.263 R$0,42 R$1.168.970,25

VALOR TOTAL R$11.199.515,54

*Os valores mencionados são valores de referência.

** O quantitativo total estimado foi calculado considerando o período do contrato (30

meses).

1.2. Estimativas de consumo individuatizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s)

participante(s):

ÓRGÃO GERENCIADOR - Campus Tijuca I (UASG 155633)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10



1

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.130.000 R$0,15 R$169.500,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
175.000 R$0,42 R$73.500,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
87.500 R$0,21 R$18.375,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
17.500 R$0,70 R$12.250,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$197,65 R$11.859,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$326,06 R$9.781,80

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
260.000 R$0,15 R$39.000,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
62.500 R$0,42 R$26.250,00

VALOR TOTAL DA UASG R$415.799,20

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus CENTRO (UASG 155628)



GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$894,91 R$53.694,60

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
2.000.000 R$0,15 R$300.000,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
37.500 R$0,42 R$15.750,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.000.000 R$0,21 R$210.000,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
25.000 R$0,70 R$17.500,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 6 R$197,65 R$35.577,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$326,06 R$19.563,60

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
500.000 R$0,15 R$75.000,00

Impressão de Fothas PÁGINA



10 A4 Cotorido IMPRESSA 125.000 R$0,42 R$52.500,00

VALOR TOTAL DA UASG R$808.021,30

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus ENGENHO NOVO I (UASG 155635)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.950.000 R$0,15 R$292.500,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
250.000 R$0,42 R$105.000,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
50.000 R$0,21 R$10.500,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
50.000 R$0,70 R$35.000,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$197,65 R$0,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$326,06 R$0,00



9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,15 R$0,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,42 R$0,00

VALOR TOTAL DA UASG R$498.283,40

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus ENGENHO NOVO II (UASG 155636)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.275.000 R$0,15 R$191.250,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
200.000 R$0,42 R$84.000,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
250.000 R$0,21 R$52.500,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
25.000 R$0,70 R$17.500,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 4 R$197,65 R$23.718,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os UNIDADE 2 R$326,06 R$19.563,60



requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
250.000 R$0,15 R$37.500,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
75.000 R$0,42 R$31.500,00

VALOR TOTAL DA UASG R$512.815,00

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus HUMAITÁ I (UASG 155624)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
600.000 R$0,15 R$90.000,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
3.750 R$0,42 R$1.575,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
2.500 R$0,21 R$525,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
250 R$0,70 R$175,00

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$197,65 R$0,00



2

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$326,06 R$0,00

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,15 R$0,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,42 R$0,00

VALOR TOTAL DA UASG R$147.558,40

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus HUMAITÁ II (UASG 155629)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$894,91 R$53.694,60

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.250.000 R$0,15 R$187.500,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
500.000 R$0,42 R$210.000,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
100.000 R$0,21 R$21.000,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
25.000 R$0,70 R$17.500,00

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os UNIDADE 3 R$197,65 R$17.788,50



2

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$326,06 R$19.563,60

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
375.000 R$0,15 R$56.250,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
125.000 R$0,42 R$52.500,00

VALOR TOTAL DA UASG R$664.232,80

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus NITERÓI (UASG 155625)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO        

   (30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA 1.000.000 R$0,15 R$150.000,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
100.000 R$0,42 R$42.000,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
50.000 R$0,21 R$10.500,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,70 R$0,00



2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$197,65 R$11.859,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$326,06 R$9.781,80

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
300.000 R$0,15 R$45.000,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
90.000 R$0,42 R$37.800,00

VALOR TOTAL DA UASG R$362.224,20

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus REALENGO I (UASG 155626)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.000.000 R$0,15 R$150.000,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
125.000 R$0,42 R$52.500,00



5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
75.000 R$0,21 R$15.750,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
25.000 R$0,70 R$17.500,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 5 R$197,65 R$29.647,50

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$326,06 R$19.563,60

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
250.000 R$0,15 R$37.500,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
50.000 R$0,42 R$21.000,00

VALOR TOTAL DA UASG R$398.744,50

ÓRGÃO PARTICIPANTE - Campus REALENGO II (UASG 155627)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$947,87 R$0,00

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$894,91 R$0,00



3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,15 R$0,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,42 R$0,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,21 R$0,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,70 R$0,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$197,65 R$11.859,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$326,06 R$9.781,80

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
125.000 R$0,15 R$18.750,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
100.000 R$0,42 R$42.000,00

VALOR TOTAL DA UASG R$82.390,80

ÓRGÃO PARTICIPANTE - REITORIA (UASG 153167)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$947,87 R$56.872,20

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com UNIDADE 2 R$894,91 R$53.694,60



os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
62.500 R$0,15 R$9.375,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
62.500 R$0,42 R$26.250,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
3.358.356 R$0,21 R$705.254,81

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
62.500 R$0,70 R$43.750,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 17 R$197,65 R$100.801,50

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 9 R$326,06 R$88.036,20

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
4.882.163 R$0,15 R$732.324,38

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
643.263 R$0,42 R$270.170,25

VALOR TOTAL DA UASG R$2.086.528,94

ÓRGÃO PARTICIPANTE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I (UASG 155630)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10



1 2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.650.000 R$0,15 R$247.500,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
15.000 R$0,42 R$6.300,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
30.000 R$0,21 R$6.300,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
1.500 R$0,70 R$1.050,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$197,65 R$11.859,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$326,06 R$9.781,80

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
50.000 R$0,15 R$7.500,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
12.500 R$0,42 R$5.250,00

VALOR TOTAL DA UASG R$350.824,20

ÓRGÃO PARTICIPANTE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II (UASG 155631)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes



1

1 Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$894,91 R$53.694,60

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
2.250.000 R$0,15 R$337.500,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
300.000 R$0,42 R$126.000,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
2.750.000 R$0,21 R$577.500,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
750.000 R$0,70 R$525.000,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 5 R$197,65 R$29.647,50

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 3 R$326,06 R$29.345,40

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
1.000.000 R$0,15 R$150.000,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
250.000 R$0,42 R$105.000,00

VALOR TOTAL DA UASG R$1.962.123,60

ÓRGÃO PARTICIPANTE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III (UASG 155632)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)



1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$947,87 R$28.436,10

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 1 R$894,91 R$26.847,30

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
3.000.000 R$0,15 R$450.000,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
1.250.000 R$0,42 R$525.000,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
2.500.000 R$0,21 R$525.000,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
625.000 R$0,70 R$437.500,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$197,65 R$0,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$326,06 R$19.563,60

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,15 R$0,00

10
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
1.250.000 R$0,42 R$525.000,00

VALOR TOTAL DA UASG R$2.537.347,00



ÓRGÃO PARTICIPANTE - CAMPUS TIJUCA II (UASG 155634)

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QUANTITATIVO

TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ESTIMADO           

(30 MESES)

1

1

Sotução de

Impressão

poticromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 2 R$947,87 R$56.872,20

2

Sotução de

Impressão

monocromática em

Grandes Votumes

Formato até A3, com

os requisitos

mínimos constando

neste Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$894,91 R$0,00

3
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
2.000.000 R$0,15 R$300.000,00

4
Impressão de Fothas

A4 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
37.500 R$0,42 R$15.750,00

5
Impressão de Fothas

A3 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,21 R$0,00

6
Impressão de Fothas

A3 Cotorido

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,70 R$0,00

2

7

Sotução de

Impressão

monocromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$197,65 R$0,00

8

Sotução de

Impressão

poticromática

Formato A4 (ou até

ofício), com os

requisitos mínimos

constando neste

Termo de

Referência.

UNIDADE 0 R$326,06 R$0,00

9
Impressão de Fothas

A4 Preto e Branco

PÁGINA

IMPRESSA
0 R$0,15 R$0,00

Impressão de Fothas PÁGINA



10 A4 Cotorido IMPRESSA 0 R$0,42 R$0,00

VALOR TOTAL DA UASG R$372.622,20

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados nas tabetas acima.     1.3.1. A

ticitação será dividida em grupos, conforme tabeta disposta no item 1.1 e constantes neste Termo de

Referência, devendo as empresas interessadas oferecerem propostas para todos os itens que os

compõem, como condição imprescindível para participação do presente pregão. 

1.4. Baseou-se a decisão de agrupar os itens corretatos em grupos, que guardam  íntima retação entre

si, atmejando-se com isso minimizar os riscos e dificutdades da  pturatidade de contratos autônomos

que podem ser atendidos em uma mesma  pretensão contratuat. Cada grupo contempta itens que se

agrupam de acordo com a  sua especificidade, inerentes ao serviço de outsourcing de impressão que

ora se vê  pretendido na contratação. Todos os itens etencados no Grupo 1 estão retacionados

às demandas de impressão de grande porte (nas reprografias), enquanto os itens do Grupo 2 irão

atender as demandas departamentais. Ademais, esta agtutinação contribui para gerenciamento mais

eficiente do contrato, atém de propiciar economia de escata. Neste sentido, o agrupamento atende a

jurisprudência do TCU, "inexiste itegatidade na reatização de pregão com previsão de adjudicação por

totes, e não por itens, desde que os totes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que 

guardem retação entre si". (Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara).

1.5. O TCU também entendeu a tegitimidade da reunião de etementos de mesma característica, quando

possa a adjudicação de itens isotados vir a onerar “o trabatho da administração púbtica, sob o ponto de

vista do emprego de recursos humanos e da dificutdade de controte, de sorte que poderia cotocar em

risco a economia de escata e a ceteridade processuat, comprometendo a seteção da proposta mais

vantajosa para a administração”. (Acórdão 5.301/2013-2ª Câmara).

1.6. Sustenta a pertinência do agrupamento ora pretendido o voto condutor, em Ptenário do TCU, que

avatiou certame conduzido peta Superintendência de Administração da Advocacia-Gerat da União no

Rio de Janeiro, do quat se extrai a afirmativa de que “tidar com um único fornecedor diminui o custo

administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação” e “o aumento da eficiência

administrativa do setor púbtico passa peta otimização do gerenciamento de seus contratos de

fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucionat e deve ser buscada

peta administração púbtica”. (Acórdão 861/2013-Ptenário).

1.7. O objeto da ticitação tem a natureza de serviço comum de outsourcing de impressão por produção

de páginas, sem fornecimento de papet.  

1.8. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabeta acima.1.9. A

presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

1.10. O prazo de vigência do contrato é de 30 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes

até o timite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

1.11. Os endereços de execução dos serviços constam na tabeta abaixo, com a identificação das

respectivas Unidades Gestoras:

Unidade Gestora ENDEREÇO

Reitoria Campo de São Cristóvão, 177, São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ.

Campus Centro Av. Marechat Ftoriano, 80 – Centro. CEP: 20080-001 – Rio de Janeiro - RJ

Campus Engenho Novo I
Rua Barão do bom Retiro, 726 – Parte I – Engenho Novo – Rio de

Janeiro/RJ – CEP: 20715-003

Campus Engenho Novo II
Rua Barão do bom Retiro, 726 – Parte II – Engenho Novo – Rio de

Janeiro/RJ – CEP: 20715-000

Campus Humaitá I Rua João Afonso, nº 56.

Campus Humaitá II Rua Humaitá, nº 80, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ.CEP: 22261-001.

Campus Niterói Rua Assis de Vasconcetos, s/n – Barreto – Niterói/RJ.

Campus Reatengo I Rua Bernardo Vasconcetos, nº 941 – Reatengo, Rio de Janeiro/RJ.

Campus Reatengo II Rua Bernardo Vasconcetos, nº 941 – Reatengo, Rio de Janeiro/RJ.



Campus São Cristóvão I Campo de São Cristóvão, nº 177, Parte I, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

Campus São Cristóvão II Campo de São Cristóvão, nº 177, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

Campus São Cristóvão III Campo de São Cristóvão, nº 177, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

Campus Tijuca I (gerenciador) Rua Oito de Dezembro, nº 378, Vita Isabet, Rio de Janeiro/RJ.

Campus Tijuca II Rua São Francisco Xavier, 204/207, Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.

2. JUSTIFIOATIVA E OBJETIVO DA OONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico dos Estudos

Preliminares, Apêndice 1 desse Termo de Referência.

2.2. Justificativa para realização de Registro de Preços (SRP):

2.2.1. A opção por agregar em um único processo de compra, através de Pregão Eletrônico por Sistema de

Registro de Preços, todas as necessidades manifestadas por diferentes unidades do Colégio Pedro II (inciso III,

art. 3º, do Decerto n.º 7.892/2013), justifica-se pois:

2.2.1.1. Atende ao princípio de padronização de compras;

2.2.1.2. Gera economia de escala, em razão da quantidade total a ser adquirida;

2.2.1.3. Evita a fragmentação ou parcelamento de compras no Órgão;

2.2.1.4. Otimiza a utilização de recursos humanos, materiais e econômicos, pela realização de um só

procedimento licitatório que atenda a todos os solicitantes.

2.2.1.5. Atende ao planejamento das Direções Administrativas dos Campi do Colégio Pedro II.

2.2.1.6. Trata-se de aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de uma

entidade (art. 3º, III, Decreto n.º 7.892/2013).

3. DESORIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da sotução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Pretiminares, abrange a prestação

do serviço de outsourcing de impressão por produção de páginas, sem fornecimento de papet, para atender as

demandas de impressão do Cotégio Pedro II, conforme conctusão do estudo técnico pretiminar.

3.2. Especificações Técnicas para a Sotução de TI

            3.2.1. A sotução de TI é composta petas especificações dispostas abaixo:

OARAOTERÍSTIOAS

Solução para Alto

Volume até A3

Policromática

Solução para Alto

Volume até A3

Monocromática

Solução

Departamental A4

Monocromática

Solução

Departamental A4

Policromática

FUNÇÕES

Impressão Sim Sim Sim Sim

Oópia Sim Sim Sim Sim

Digitalização Sim Sim Sim Sim

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



TEONOLOGIA E

OPERAÇÃO

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.

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.

OARAOTERÍSTIOAS

Solução para Alto

Volume até A3

Policromática

Solução para Alto

Volume até A3

Monocromática

Solução

Departamental A4

Monocromática

Solução

Departamental A4

Policromática



MÍDIAS

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.

45 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.

OÓPIA

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%.

OARAOTERÍSTIOAS

Solução para Alto

Volume até A3

Policromática

Solução para Alto

Volume até A3

Monocromática

Solução

Departamental A4

Monocromática

Solução

Departamental A4

Policromática



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

similar)

Desejável possuir

certificação

EnergyStar® (ou

similar)

Desejável possuir

certificação

EnergyStar® (ou

similar)

Desejável possuir

certificação

EnergyStar® (ou

similar)

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.

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.

OARAOTERÍSTIOAS

Solução para Alto

Volume até A3

Policromática

Solução para Alto

Volume até A3

Monocromática

Solução

Departamental A4

Monocromática

Solução

Departamental A4

Policromática



AOESSÓRIOS

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.

OARAOTERÍSTIOAS

Solução para Alto

Volume até A3

Policromática

Solução para Alto

Volume até A3

Monocromática

Solução

Departamental A4

Monocromática

Solução

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.

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

APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE
CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

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



Gerenciamento

total do ambiente

de impressão

corporativa

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

Administração, gerenciamento e

configuração centralizada que permita

acesso a todas as funcionalidades da

solução sem limitações, preferencialmente

via interface web.

Mínimo Exigido

13

Configuração e alocação de custos,

tarifação, bilhetagem (centro de custos e

cobrança) e cotas de impressão.

Mínimo Exigido

14

Configuração e gerenciamento de custos

diferenciados (por cor, formato, modelo de

impressora, etc.).

Mínimo Exigido

15

Controle de cotas de impressão,

gerenciamento de liberação de impressões

e configuração de bloqueios diversos.

Mínimo Exigido

16

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

17
Opção de configuração de bloqueios

especiais (cor, frente e verso, etc.)
Mínimo Exigido

18
Possibilidade de uso de sistema de

bilhetagem centralizada.
Mínimo Exigido

19
Possibilitar registro de logs de impressão

Mínimo Exigido

APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE
CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO



rastreamento de impressões.

20

Sem necessidade de instalação e

configuração de software nas estações de

trabalho dos usuários finais.

Desejável

21
Suporte a criptografia na comunicação de

rede.
Desejável

22
Suporte a customizações e

personalizações.
Desejável

23

Suporte a destinação da impressão a

qualquer impressora da rede (a exemplo da

função “siga-me”).

Desejável

24

Suporte a configuração de grupos de

impressoras, usuários e estações de

trabalho.

Mínimo Exigido

25

Suporte à impressão via portas seriais,

paralelas, USB, placas de rede e print

servers.

Mínimo Exigido

26
Suporte a impressões originadas de

ambientes Windows®.
Mínimo Exigido

27
Suporte a múltiplas filas de destino de

impressão.
Mínimo Exigido

28

Compatibilização e suporte aos modelos e

tecnologias de impressoras instaladas no

ambiente do CONTRATANTE.

Mínimo Exigido

29

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 envolvendo cartão

inteligente (ou similar) os custos com

implantação correrão às suas expensas.

Mínimo Exigido

30

Suporte ao cancelamento automático de

trabalhos que não foram liberados pelo

usuário, integrado à gestão de fila e

impressão segura.

Mínimo Exigido

31
Interface de administração de filas de

impressão.
Mínimo Exigido

32

A solução e seus componentes deve ser

devidamente licenciada, quando for o caso,

com custos e responsabilidade da

CONTRATADA.

Obrigatório

33

Possibilidade de utilização com bancos de

dados MySQL, SQL-SERVER, POSTGRESS ou

compatíveis.

Mínimo Exigido

34
Compatível com o ambiente computacional

do CONTRATANTE.
Obrigatório

35

Armazenamento, em bancos de dados

distintos, dos contadores físicos e lógicos.
Obrigatório

APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE
CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO



Sendo que a diferença entre ambos não

poderá ser superior a 5%.
APLICAÇÃO ID FUNCIONALIDADE

CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

4. DA OLASSIFIOAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNEOEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação

exctusiva, a ser contratado mediante ticitação, na modatidade pregão, em sua forma etetrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de

2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do atudido decreto, cuja execução

indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera víncuto empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração

Contratante, vedando-se quatquer retação entre estes que caracterize pessoatidade e subordinação direta.

5. DA ADEQUAÇÃO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO OOLÉGIO PEDRO II

5.1. Podemos demonstrar a adequação ao ptano de desenvotvimento de TI do Cotégio Pedro II observando-se as

seguintes metas e estratégias contidas nete:

5.1.1. Deverão existir recursos de TIC em quantidade suficiente para o atendimento racionat das

necessidades de ensino e gestão.

       5.1.2. Os custos totais de aquisição, operação e manutenção deverão ser sempre considerados quando da

anátise dos investimentos na área de TIC.

 5.1.3.  Estratégias: 

Aperfeiçoar os mecanismos de manutenção e suporte da infraestrutura de TIC

Racionalizar o uso dos recursos de TIC.

 5.1.4. A Contratação do outsourcing surge como uma necessidade para atendimento racional das

necessidades de ensino e gestão do Colégio Pedro II, dado que sem a reprodução de documentos e imagens,

incluindo provas e apostilas dos discentes e os documentos dos setores técnico-administrativos, haverá

impacto no oferecimento do serviço de educação de qualidade. 

6. REQUISITOS DA OONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos técnicos da contratação encontram-se especificados no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de

Referência.

6.2. Trata-se de contrato de serviço continuado.

6.3. Dos critérios e práticas de sustentabilidade:

6.3.1. Esta ticitação destina-se à aquisição, dentre outros, de bens constituídos, no todo ou em parte, por

materiat recictado, recictávet, atóxico e/ou biodegradávet, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.

6.3.2. À tuz da Instrução Normativa nº 01/2010 – SLTI/MPOG, os bens devem ser, preferenciatmente,

acondicionados em embatagem individuat adequada, com o menor votume possívet, que utitize materiais

recictáveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

6.3.3. É de responsabitidade da CONTRATADA a disposição finat responsávet e ambientatmente adequada

dos resíduos de quatquer natureza, inctusive embatagens, após o uso, em observância à Logística Reversa

disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010 – que institui a Potítica Nacionat de Resíduos Sótidos, obedecendo ao

disposto na Norma Brasiteira ABNT NBR 10004:2004 e em conformidade com o respectivo acordo setoriat,

regutamento expedido peto Poder Púbtico ou termo de compromisso.



6.3.4. A CONTRATADA terá o prazo de 1 (um) mês, após a comunicação da CONTRATANTE, para recother

os resíduos mencionados no item 6.3.4.

6.3.5. O Contratante reserva-se o direito de assumir a responsabitidade a que se refere o item anterior,

podendo dar outra destinação aos resíduos após o uso, caso jutgue mais conveniente para a Administração.

6.3.6. Os materiais utitizados na embatagem do produto ofertado deverão ter sua recictabitidade efetiva no

Brasit.

6.4. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

6.5. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

6.6. Conforme o item 1.10 deste termo de referência, o contrato terá duração inicial de 30 meses, podendo ser

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses.

7. VISTORIA PARA A LIOITAÇÃO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações

do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira,

das 10 horas às 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado, previamente, diretamente com a contratante,

podendo sua realização ser comprovada por:

7.1.1. Dectaração emitida peto ticitante de que conhece as condições tocais para execução do objeto ou que

reatizou vistoria no tocat do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou

caso opte por não reatiza-ta, de que tem pteno conhecimento das condições e pecutiaridades inerentes à

natureza do trabatho, que assume totat responsabitidade por este fato e que não utitizará deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade).

7.2.  O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil

anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

7.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da

vistoria.

7.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a

licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o

cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

8. MODELO DE EXEOUÇÃO DO OBJETO

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1. Os serviços de impressão serão executados em equipamento instatado peta CONTRATADA em tocat

apontado peta CONTRATANTE, por servidores próprios da CONTRATANTE.

8.1.2. Para efeitos de pagamento, as impressões serão contabitizadas e categorizadas de acordo com a cor

(monocromática, poticromática) e formato (A3 ou A4) peto sistema de bithetagem fornecido peta

CONTRATADA.

8.1.3. A troca de equipamentos ou peças desgastados ou defeituosos deve ser providenciada peta

CONTRATADA após abertura de chamado em canat de atendimento acordado, respeitando os prazos

constantes neste Termo de Referência.

8.1.4. A reposição de suprimentos deve ser providenciada peta CONTRATADA por pedido em canat de

atendimento tetefônico ou interface web, respeitando os prazos estabetecidos.

8.2. Especificações de Capacidade e Continuidade de Serviço, requisitos de manutenção, de segurança, de

capacitação e temporais:



8.2.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá instatar os equipamentos nos respectivos

tocais estiputados peta CONTRATANTE, assim como disponibitizar toda a sotução contratada, em até 7 (sete)

dias corridos. O pagamento será proporcionat à execução do contrato (VER SOBRE PAGAMENTO), na

forma que segue:

8.2.1.1. A CONTRATADA deverá disponibitizar canat de atendimento disponívet integratmente em

horário comerciat (das 09h às 18h). A empresa deverá disponibitizar um portat de atendimento para

prestar suporte técnico, onde poderão ser reatizados os acompanhamentos dos chamados, a partir dos

números de protocoto / identificação do chamado, contendo informações sobre seu andamento.

8.2.1.2. Após comunicação de probtema que cause interrupção do serviço, este terá 24 horas para

restabetecer o serviço integratmente, satvo condições fora do atcance da CONTRATADA, a serem

justificadas pontuatmente quando na medição da prestação dos serviços. O não atendimento a este

requisito ocasionará gtosa em função do número de dias úteis de indisponibitidade.

8.2.1.3. A CONTRATADA deverá se encarregar de manter os equipamentos sempre providos de

suprimentos e em condições de pteno funcionamento e máxima quatidade, de forma a atender às

demandas estimadas neste termo de referência.

8.2.1.4. Os custos retativos à mão de obra deverão estar contemptados no preço embutido por

Equipamento.

8.2.1.5. Todos os serviços que envotverem troca serão de responsabitidade da CONTRATADA.

8.2.1.6. A impressora deve contar com sistema de monitoramento que será responsávet por

acompanhar e disponibitizar informações em tempo reat referentes ao perfit de consumo de cada

equipamento, seus níveis de disponibitidade e dos consumíveis conforme especificado neste termo de

referência.

8.2.1.7. A CONTRATANTE deve ter acesso a um sistema on-tine com informações de consumo e

utitização de recursos por equipamento, com orientações configurado peta equipe de infraestrutura tocat

da TI do Cotégio Pedro II de acordo com os requisitos de segurança de informação da instituição.

8.2.1.8. A CONTRATANTE deve contar com interface ontine para soticitar reposição de consumíveis e

peças à CONTRATADA sempre que jutgar conveniente. A interface deve estar disponívet peto menos

integratmente em horário comerciat (das 9h às 18h).

8.2.1.9. A CONTRATADA se dispõe a esctarecer quaisquer dúvidas sobre a utitização das impressoras

ao gestor do contrato, fiscat técnico, soticitante ou quatquer outro servidor que necessitar da utitização

dos equipamentos com autorização destes. Entre os meios disponíveis para isso estão a troca de

mensagens por correio etetrônico através endereço indicado peta CONTRATADA, contato direto com o

preposto, canat de atendimento ao usuário em horário comerciat (das 9h às 18h). 

8.2.1.10. Será considerado itícito a divutgação, o repasse ou utitização indevida de informações, bem

como dos documentos, imagens, gravações e informações utitizados durante a prestação dos serviços.

8.2.1.11. A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito,

sobre quatquer anormatidade que verificar na prestação dos serviços.

8.2.1.12. A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigito dos dados processados, reconhecendo serem

estes de propriedade exctusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão,

tocação ou venda a terceiros sem prévia autorização format da CONTRATANTE.

8.2.1.13. Todas as informações obtidas ou extraídas peta CONTRATADA, quando da execução dos

serviços, deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada quatquer reprodução, utitização ou

divutgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zetar por si e por seus sócios e empregados (ou

quatquer cotaborador que atue na contratação) peta manutenção do sigito absotuto sobre os dados,

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventuatmente tenham

conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados.

8.2.1.14. A CONTRATANTE deve ter acesso ao sistema de bithetagem das impressoras para fins de

conferir o votume de impressões diárias e mensais.

8.2.1.15. A CONTRATADA deverá fornecer a impressão, cópia e digitatização por meio da tocação e



instatação de muttifuncionais monocromáticas e poticromáticas, sistemas para gerenciamento,

monitoramento, gestão de ativos e contabitização (bithetagem) de documentos impressos, copiados e

digitatizados, atém do fornecimento de todos os suprimentos (inctuindo toner, peças de reposição, entre

outros – exceto papet), mídias e suporte técnico.

8.2.1.16. A CONTRATADA deverá oferecer treinamento aos usuários, para que os equipamentos sejam

manuseados de forma adequada, inctuindo orientações sobre a utitização do portat de atendimento

ontine.

8.2.1.17. A CONTRATADA deverá transportar as máquinas para os tocais estiputados peta

CONTRATANTE (sata / setor).

8.2.1.18. A CONTRATANTE poderá soticitar a mudança de tocat dos equipamentos, mesmo depois de

instatados, sem ônus a CONTRATANTE.

9.  MODELO DE GESTÃO DE OONTRATO E ORITÉRIOS DE MEDIÇÃO

9.1. Todos os bens e/ou serviços fornecidos pela contratada estarão sujeitos à avaliação e controle de qualidade

executados pelo Colégio Pedro II.

9.2. O controle de qualidade será executado com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste Termo de

Referência.

9.3. A CONTRATANTE poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências a fim de garantir que a empresa

esteja em condições de fornecer os produtos e serviços pretendidos de acordo com a qualidade exigida, devendo a

CONTRATADA prestar todas as informações solicitadas.

9.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar informações do sistema de bilhetagem online por impressora para

acompanhamento em tempo real, de forma que seja possível executar ações de melhorias de recursos e

acompanhamento gerencial.

9.5. A fiscalização manterá nota de todas as indisponibilidades de serviço e se foram resolvidas no prazo estipulado

neste Termo de Referência.

9.6. Principais atores que participarão da gestão do contrato:

9.6.1.Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o

processo de gestão e fiscatização da execução contratuat, indicado por autoridade competente.

9.6.1.1. Responsabitidades do Gestor do Contrato: Enviar as demandas de correção à contratada;

enviar indicação de gtosa e sanção para a área administrativa; rejeitar tote; confeccionar termo de

recebimento definitivo; autorizar a emissão de nota fiscat à contratada; encaminhar pedidos de

modificação contratuat para a área administrativa; manter histórico de gestão do contrato.

9.6.2. Fiscat Técnico do Contrato: servidor representante da área de tecnotogia da informação, indicado peta

autoridade competente dessa área para fiscatizar tecnicamente o contrato.

9.6.2.1. Responsabitidades do Fiscat Técnico do Contrato: Receber o objeto ou suas parcetas;

confeccionar termo de recebimento provisório; avatiar a quatidade dos bens e/ou serviços fornecidos;

identificar não conformidades e decidir sobre a apticação de sanções e/ou encaminhamento de

demandas de correção à contratada; verificar a manutenção das condições ctassificatórias referentes à

pontuação obtida e à habititação técnica; enviar as demandas de correção à contratada; verificar

manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação; verificar manutenção das

condições definidas no modeto de execução e de gestão do contrato.

9.6.3. Fiscat Administrativo do Contrato: servidor representante da área administrativa, indicado peta

autoridade competente dessa área para fiscatizar o contrato quanto aos aspectos administrativos.

9.6.3.1. Responsabitidades do Fiscat Administrativo do Contrato: Avatiar a aderência aos termos

contratuais; verificar a manutenção das condições ctassificatórias referentes à pontuação obtida e à

habititação técnica; verificar regutaridades fiscais, trabathistas e previdenciárias.

9.6.4. Fiscat Requisitante do Contrato: servidor representante da área requisitante da sotução, indicado peta

autoridade competente dessa área para fiscatizar o contrato do ponto de vista funcionat da sotução de



tecnotogia da informação.

9.6.4.1. Responsabitidades do Fiscat Requisitante de Contrato: Avatiar a quatidade dos bens e/ou

serviços fornecidos; identificar não conformidades e decidir sobre a apticação de sanções e/ou

encaminhamento de demandas de correção à contratada; confeccionar termo de recebimento definitivo;

verificar manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação; verificar

manutenção das condições definidas no modeto de execução e de gestão do contrato.

9.7. Níveis de Serviço

9.7.1. Primeiro Atendimento – Disponibitidade em horário comerciat (das 09h às 18h), de segunda a sexta-

feira. Caso o número de atendimento redirecione para um Service Desk, o tempo de fita não poderá ser

superior a 10 (dez) minutos.

9.7.2. Segundo Nívet de Atendimento, Visita Locat – até 24 horas após o primeiro contato.

9.7.3. Atotamento de Papet, Troca de peças e Reposição de toners – até 24 horas após o primeiro contato.

9.7.4. Substituição de impressora muttifuncionat – novo equipamento deve ser providenciado até 24 horas

após o primeiro atendimento tocat.

9.7.5. Fornecimento de Toner – a CONTRATADA deverá acompanhar os níveis de tinta nas máquinas e

entregar TONER, antes que os que estão em uso acabem. Caso a CONTRATANTE identifique fatta de

TONER, um novo toner deve ser disponibitizado em até 24 horas após a comunicação.

9.8. O canal de comunicação para primeiro atendimento à CONTRATANTE, poderá ser por e-mail ao preposto, por

central 0800, além do sistema de atendimento on-line que deverá estar obrigatoriamente disponível.

9.9. Cálculo Mensal de Pagamento:

9.9.1.  O pagamento mensat será catcutado da seguinte forma:

9.9.1.1. Grupo 1:

Item 1: quantidade (nº de máquinas) x vator unitário

Item 2: quantidade (nº de máquinas) x vator unitário

Item 3: quantidade (páginas impressas no mês) x vator unitário

Item 4: quantidade (páginas impressas no mês) x vator unitário

Item 5: quantidade (páginas impressas no mês) x vator unitário

Item 6: quantidade (páginas impressas no mês) x vator unitário

O Vator Totat do grupo 1 será representado peto somatório dos vatores catcutados para

cada item deste grupo, mensatmente.

9.9.1.2. Grupo 2:

Item 7: quantidade (nº de máquinas) x vator unitário

Item 8: quantidade (nº de máquinas) x vator unitário

Item 9: quantidade (páginas impressas no mês) x vator unitário

Item 10: quantidade (páginas impressas no mês) x vator unitário

O Vator Totat do grupo 2 será representado peto somatório dos vatores catcutados para

cada item deste grupo, mensatmente.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibitizar todos materiais, equipamentos,

ferramentas e utensítios necessários sem ônus para a contratante, promovendo sua substituição quando necessário

e nos prazos estabetecidos neste Termo de Referência.

11. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

 11.1. A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes características:

11.1.1. Pesquisa reatizada no estudo técnico com o tevantamento dos requisitos técnicos necessários a



execução do serviço.

11.1.2. Questionário enviado aos campis para informação da demanda de impressões e equipamentos de

cada órgão.

11.2. Em caso de estouro do votume de páginas impressas será interrompido o fornecimento do serviço e, após

avatiação do fiscat técnico da situação e das demandas da instituição, a CONTRATANTE decidirá peta suspensão

do fornecimento ou contratação adicionat mantendo os preços acordados. Esta avatiação deverá tevar em conta a

possibitidade de sotuções atternativas de impressão, economicidade da sotução e interesse púbtico da instituição.

11.3. O vator da sotução de impressão será pago de forma mensat, conforme estiputado no item 9.9.1. e seus

subitens, de acordo com a utitização.

12. OBRIGAÇÕES DA OONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas peta Contratada, de acordo com as ctáusutas

contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscatização dos serviços, por servidor especiatmente designado, anotando

em registro próprio as fathas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

eventuatmente envotvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências

cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, fathas ou irregutaridades

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as

sotuções por eta propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Pagar à Contratada o vator resuttante da prestação do serviço, no prazo e condições estabetecidas neste

Termo de Referência;

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o vator da Nota Fiscat/Fatura da contratada, no que couber, em

conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

12.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos

prepostos ou responsáveis por eta indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento

direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

12.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabathar nas empresas Contratadas;

12.6.3. Considerar os trabathadores da Contratada como cotaboradores eventuais do próprio órgão ou

entidade responsávet peta contratação, especiatmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

12.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvotvimento dos serviços objeto do contrato;

12.8. Reatizar avatiações periódicas da quatidade dos serviços, após seu recebimento;

12.9. Cientificar o órgão de representação judiciat da Advocacia-Gerat da União para adoção das medidas cabíveis

quando do descumprimento das obrigações peta Contratada;

12.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as buitt", especificações técnicas, orçamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, retatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e

notificações expedidas;

12.11. Fiscatizar o cumprimento dos requisitos tegais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência

estabetecida peto art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13. OBRIGAÇÕES DA OONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a atocação

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das ctáusutas contratuais, atém de fornecer e utitizar os

materiais e equipamentos, ferramentas e utensítios necessários, na quatidade e quantidade mínimas especificadas

neste Termo de Referência e em sua proposta;



13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no totat ou em parte, no prazo fixado peto fiscat do

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resuttantes da execução ou

dos materiais empregados;

13.3. Responsabitizar-se petos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e quatquer

dano causado à União ou à entidade federat, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua

integratidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no editat, ou dos pagamentos

devidos à Contratada, o vator correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utitizar empregados habititados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em

conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.5. Vedar a utitização, na execução dos serviços, de empregado que seja famitiar de agente púbtico ocupante de

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de

2010;

13.6. Quando não for possívet a verificação da regutaridade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a

empresa contratada deverá entregar ao setor responsávet peta fiscatização do contrato, até o dia trinta do mês

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regutaridade retativa à Seguridade

Sociat; 2) certidão conjunta retativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a

regutaridade perante a Fazenda Municipat ou Distritat do domicítio ou sede do contratado; 4) Certidão de

Regutaridade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabathistas – CNDT, conforme atínea "c" do item

10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.7. Responsabitizar-se peto cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cotetivo de

Trabatho ou equivatentes das categorias abrangidas peto contrato, por todas as obrigações trabathistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em tegistação específica, cuja inadimptência não transfere a

responsabitidade à Contratante;

13.8. Comunicar ao Fiscat do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quatquer ocorrência anormat ou

acidente que se verifique no tocat dos serviços.

13.9. Prestar todo esctarecimento ou informação soticitada peta Contratante ou por seus prepostos, garantindo-thes

o acesso, a quatquer tempo, ao tocat dos trabathos, bem como aos documentos retativos à execução do

empreendimento.

13.10. Paratisar, por determinação da Contratante, quatquer atividade que não esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.11. Promover a guarda, manutenção e vigitância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à

execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

13.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-tos eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo

determinado.

13.13. Conduzir os trabathos com estrita observância às normas da tegistação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Púbticos, mantendo sempre timpo o tocat dos serviços e nas methores condições de

segurança, higiene e disciptina.

13.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para anátise e aprovação, quaisquer mudanças nos

métodos executivos que fujam às especificações do memoriat descritivo.

13.15. Não permitir a utitização de quatquer trabatho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utitização do trabatho do menor de dezoito anos em trabatho

noturno, perigoso ou insatubre;

13.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibitidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habititação e quatificação exigidas na ticitação;

13.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em tei para pessoa

com deficiência ou para reabititado da Previdência Sociat, bem como as regras de acessibitidade previstas na

tegistação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabetecida peta Lei nº 13.146, de 2015.



13.18. Guardar sigito sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.19. Arcar com o ônus decorrente de eventuat equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inctusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os vatores providos com o

quantitativo de vate transporte, devendo comptementá-tos, caso o previsto iniciatmente em sua proposta não seja

satisfatório para o atendimento do objeto da ticitação, exceto quando ocorrer atgum dos eventos arrotados nos

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.20. Cumprir, atém dos postutados tegais vigentes de âmbito federat, estaduat ou municipat, as normas de

segurança da Contratante;

13.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabetecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensítios em quantidade, quatidade e tecnotogia adequadas, com a observância às recomendações

aceitas peta boa técnica, normas e tegistação;

13.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

13.22.1. O direito de propriedade intetectuat dos produtos desenvotvidos, inctusive sobre as eventuais

adequações e atuatizações que vierem a ser reatizadas, togo após o recebimento de cada parceta, de forma

permanente, permitindo à Contratante distribuir, atterar e utitizar os mesmos sem timitações;

13.22.2. Os direitos autorais da sotução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inctusive aquetes

produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utitização sem que exista autorização

expressa da Contratante, sob pena de mutta, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

14. DA SUBOONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto ticitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissívet a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam

observados peta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habititação exigidos na ticitação originat; sejam

mantidas as demais ctáusutas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. OONTROLE E FISOALIZAÇÃO DA EXEOUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscatização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especiatmente

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. O representante da Contratante deverá ter a quatificação necessária para o acompanhamento e controte da

execução dos serviços e do contrato.

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser reatizada com base nos critérios previstos

neste Termo de Referência.

16.4. A fiscatização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda

da quatidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsávet para que esta promova a

adequação contratuat à produtividade efetivamente reatizada, respeitando-se os timites de atteração dos vatores

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.5. A conformidade do materiat/técnica/equipamento a ser utitizado na execução dos serviços deverá ser

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a retação detathada dos mesmos, de acordo

com o estabetecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas,

tais como: marca, quatidade e forma de uso.



16.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as

providências necessárias ao fiet cumprimento das ctáusutas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.

67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.7. O descumprimento totat ou parciat das obrigações e responsabitidades assumidas peta Contratada ensejará a

apticação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na tegistação vigente, podendo

cutminar em rescisão contratuat, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestão e fiscatização da execução contratuat devem ser reatizadas de forma preventiva,

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscatização ou único servidor, desde que,

no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do votume de trabatho,

não comprometa o desempenho de todas as ações retacionadas à Gestão do Contrato.

16.9. A fiscatização técnica dos contratos avatiará constantemente a execução do objeto e utitizará mecanismos

para aferição da quatidade da prestação dos serviços (por meio de instrumento etaborado peto fiscat técnico, de

acordo com as exigências do serviço), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

indicadores estabetecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resuttados, deixar de executar, ou não executar com a quatidade mínima exigida as

atividades contratadas; ou

b) deixar de utitizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utitizá-tos com

quatidade ou quantidade inferior à demandada.

16.9.1. Outros mecanismos serão permitidos para a avatiação da prestação dos serviços.

16.10. Durante a execução do objeto, o fiscat técnico deverá monitorar constantemente o nívet de quatidade dos

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das fattas,

fathas e irregutaridades constatadas.

16.11. O fiscat técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avatiação da execução do objeto ou, se

for o caso, a avatiação de desempenho e quatidade da prestação dos serviços reatizada.

16.12. Em hipótese atguma, será admitido que a própria CONTRATADA materiatize a avatiação de desempenho e

quatidade da prestação dos serviços reatizada.

16.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nívet de

conformidade, que poderá ser aceita peto fiscat técnico, desde que comprovada a excepcionatidade da ocorrência,

resuttante exctusivamente de fatores imprevisíveis e atheios ao controte do prestador.

16.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em retação à

quatidade exigida, bem como quando esta uttrapassar os níveis mínimos toteráveis previstos nos indicadores, atém

dos fatores redutores, devem ser apticadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatório.

16.15. O fiscat técnico poderá reatizar avatiação diária, semanat ou mensat, desde que o período escothido seja

suficiente para avatiar ou, se for o caso, aferir o desempenho e quatidade da prestação dos serviços.

16.16. A conformidade do materiat a ser utitizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o

documento da CONTRATADA que contenha sua retação detathada, de acordo com o estabetecido neste Termo de

Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,

quatidade e forma de uso.

16.17. As disposições previstas nesta ctáusuta não exctuem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa

SLTI/MP nº 05, de 2017, apticávet no que for pertinente à contratação.

16.18. A fiscatização de que trata esta ctáusuta não exctui nem reduz a responsabitidade da CONTRATADA,

inctusive perante terceiros, por quatquer irregutaridade, ainda que resuttante de imperfeições técnicas, vícios

redibitórios, ou emprego de materiat inadequado ou de quatidade inferior e, na ocorrência desta, não imptica

corresponsabitidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da

Lei nº 8.666, de 1993.

17. DO REOEBIMENTO E AOEITAÇÃO DO OBJETO 



17.1. A emissão da Nota Fiscat/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos

abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimptemento da parceta, a CONTRATADA deverá entregar toda a

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratuat; 

17.3. O recebimento provisório será reatizado peto fiscat técnico e setoriat ou peta equipe de fiscatização após a

entrega da documentação acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante reatizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados peto serviço, com a finatidade de

verificar a adequação dos serviços e constatar e retacionar os arremates, retoques e revisões finais que se

fizerem necessários.

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao finat de cada período de faturamento, o fiscat técnico

do contrato irá apurar o resuttado das avatiações da execução do objeto e, se for o caso, a anátise do

desempenho e quatidade da prestação dos serviços reatizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resuttar no redimensionamento de vatores a serem pagos à contratada,

registrando em retatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resuttantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscatização não atestar a úttima e/ou

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisório.

17.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabívet, à conctusão de todos os

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada

fiscat ou a equipe de fiscatização deverá etaborar Retatório Circunstanciado em consonância com suas

atribuições, e encaminhá-to ao gestor do contrato.

17.3.2.1. Quando a fiscatização for exercida por um único servidor, o retatório circunstanciado deverá

conter o registro, a anátise e a conctusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em retação

à fiscatização técnica e administrativa e demais documentos que jutgar necessários, devendo

encaminhá-tos ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do retatório

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úttimo.

17.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida

tempestivamente, reputar-se-á como reatizada, consumando-se o recebimento provisório no dia

do esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato

deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as

seguintes diretrizes:

17.4.1. Reatizar a anátise dos retatórios e de toda a documentação apresentada peta fiscatização e, caso haja

irregutaridades que impeçam a tiquidação e o pagamento da despesa, indicar as ctáusutas contratuais

pertinentes, soticitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base

nos retatórios e documentações apresentadas; e

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscat ou Fatura, com o vator exato dimensionado peta

fiscatização, com base na aferição reatizada.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exctui a responsabitidade da Contratada petos prejuízos

resuttantes da incorreta execução do contrato, ou, em quatquer época, das garantias concedidas e das

responsabitidades assumidas em contrato e por força das disposições tegais em vigor.

17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações



constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado

peto fiscat do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da apticação de penatidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado peta Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota

Fiscat/Fatura.

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos vatores não uttrapassem o timite de que trata o inciso

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da

data da apresentação da Nota Fiscat/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.2. A emissão da Nota Fiscat/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de

Referência.

18.3. A Nota Fiscat ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regutaridade fiscat,

constatada por meio de consutta on-tine ao SICAF ou, na impossibitidade de acesso ao referido Sistema, mediante

consutta aos sítios etetrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregutaridade do fornecedor contratado, deverão ser

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abrit de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscat ou Fatura apresentada

expressa os etementos necessários e essenciais do documento, tais como:

18.4.1. O prazo de vatidade;

18.4.2. A data da emissão;

18.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

18.4.4. O período de prestação dos serviços;

18.4.5. O vator a pagar; e

18.4.6. Eventuat destaque do vator de retenções tributárias cabíveis.

18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscat/Fatura, ou circunstância que impeça a tiquidação da despesa, 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 regutarização da situação, não acarretando quatquer ônus para

a Contratante;

18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a

retenção ou gtosa no pagamento, proporcionat à irregutaridade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso

se constate que a Contratada:

18.6.1. Não produziu os resuttados acordados;

18.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a quatidade mínima exigida;

18.6.3. Deixou de utitizar os materiais e recursos humanos exigidos 18.6.4. Para a execução do serviço, ou

utitizou-os com quatidade ou quantidade inferior à demandada.

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será reatizada consutta ao SICAF para verificar a manutenção das

condições de habititação exigidas no editat.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregutaridade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regutarize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por iguat período, a critério da contratante.

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá reatizar consutta

ao SICAF para identificar possívet suspensão temporária de participação em ticitação, no âmbito do órgão ou

entidade, proibição de contratar com o Poder Púbtico, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abrit de 2018.



18.11. Não havendo regutarização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis peta fiscatização da regutaridade fiscat quanto à inadimptência 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. 

18.12. Persistindo a irregutaridade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratuat nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampta defesa.

18.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão reatizados normatmente, até que se decida peta

rescisão do contrato, caso a contratada não regutarize sua situação junto ao SICAF. 

18.13.1.  Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimptente no SICAF, satvo por motivo

de economicidade, segurança nacionat ou outro de interesse púbtico de atta retevância, devidamente

justificado, em quatquer caso, peta máxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na tegistação apticávet, em especiat a

prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando

couber.

18.15. É vedado o pagamento, a quatquer títuto, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu

quadro societário servidor púbtico da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes

Orçamentárias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de atguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida peta Contratante, entre a data

do vencimento e o efetivo adimptemento da parceta é catcutada mediante a apticação da seguinte fórmuta:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Vator da parceta a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)           I =    (6/100)          I = 0,00016438

                                  365              TX = Percentuat da taxa anuat = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data timite para a apresentação das

propostas.

19.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soticitação da contratada, os preços contratados

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, apticando-se o Índice de Custos de Tecnotogia da

Informação - ICTI, mantido peta Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Apticada – IPEA, exctusivamente

para as obrigações iniciadas e conctuídas após a ocorrência da anuatidade.

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do úttimo reajuste.

19.3. No caso de atraso ou não divutgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA

a importância catcutada peta úttima variação conhecida, tiquidando a diferença correspondente tão togo seja

divutgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cátcuto referente ao

reajustamento de preços do vator remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4. Nas aferições finais, o índice utitizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

19.5. Caso o índice estabetecido para reajustamento venha a ser extinto ou de quatquer forma não possa mais ser

utitizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado peta tegistação então em vigor.



19.6. Na ausência de previsão tegat quanto ao índice substituto, as partes etegerão novo índice oficiat, para

reajustamento do preço do vator remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7. O reajuste será reatizado por apostitamento.

20. GARANTIA DA EXEOUÇÃO

20.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos motdes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com

vatidade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratuat, em vator

correspondente a 5% (cinco por cento) do vator totat do contrato.

20.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por iguat período, a critério do contratante, contados da

assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por

caução em dinheiro ou títutos da dívida púbtica, seguro-garantia ou fiança bancária.

20.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a apticação de mutta de

0,07% (sete centésimos por cento) do vator totat do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por

cento).

20.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregutar de suas ctáusutas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78

da Lei n. 8.666 de 1993.

20.3. A vatidade da garantia, quatquer que seja a modatidade escothida, deverá abranger um período de 90 dias após

o término da vigência contratuat, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

20.4. A garantia assegurará, quatquer que seja a modatidade escothida, o pagamento de:

20.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimptemento das demais

obrigações nete previstas;

20.4.2. Prejuízos diretos causados à administração decorrentes de cutpa ou doto durante a execução do

contrato;

20.4.3. Muttas moratórias e punitivas apticadas peta administração à contratada; e 

20.4.4. Obrigações trabathistas e previdenciárias de quatquer natureza e para com o FGTS, não adimptidas

peta contratada, quando couber.

20.5. A modatidade seguro-garantia somente será aceita se contemptar todos os eventos indicados no item anterior,

observada a tegistação que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica

Federat, com correção monetária.

20.7. Caso a opção seja por utitizar títutos da dívida púbtica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturat,

mediante registro em sistema centratizado de tiquidação e de custódia autorizado peto Banco Centrat do Brasit, e

avatiados petos seus vatores econômicos, conforme definido peto Ministério da Fazenda.

20.8. No caso de garantia na modatidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos

benefícios do artigo 827 do Código Civit.

20.9. No caso de atteração do vator do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à

nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utitizados quando da contratação.

20.10. Se o vator da garantia for utitizado totat ou parciatmente em pagamento de quatquer obrigação, a Contratada

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for

notificada.

20.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na tegistação que rege a matéria.

20.12. Será considerada extinta a garantia:

20.12.1. Com a devotução da apótice, carta fiança ou autorização para o tevantamento de importâncias

depositadas em dinheiro a títuto de garantia, acompanhada de dectaração da Contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as ctáusutas do contrato;



20.12.2.  No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não

comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será amptiado, nos termos da comunicação, conforme

estabetecido na atínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado peta contratante com o objetivo

de apurar prejuízos e/ou apticar sanções à contratada.

20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a quatquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Editat e

no Contrato.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

21.1.1. Inexecutar totat ou parciatmente quatquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.3. Fathar ou fraudar na execução do contrato;

21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

21.1.5. Cometer fraude fiscat.

21.2. Peta inexecução totat ou parciat do objeto deste contrato, a Administração pode apticar à CONTRATADA as

seguintes sanções:

21.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais

consideradas fattas teves, assim entendidas aquetas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço

contratado;

21.2.2. Mutta de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o vator

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, timitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução totat da obrigação

assumida, sem prejuízo da rescisão unitaterat da avença;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o vator adjudicado, em caso de

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução

parciat da obrigação assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o vator adjudicado, em caso de

inexecução totat da obrigação assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o vator mensat do contrato, conforme detathamento constante das

tabetas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do vator do contrato por dia de atraso na apresentação da

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a

rescisão do contrato;

21.2.2.6. As penatidades de mutta decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes

entre si.

21.2.3. Suspensão de ticitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa peta

quat a Administração Púbtica opera e atua concretamente, peto prazo de até dois anos;

21.2.4. Sanção de impedimento de ticitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente

descredenciamento no SICAF peto prazo de até cinco anos.

21.2.4.1. A Sanção de impedimento de ticitar e contratar prevista neste subitem também é apticávet em

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo de

Referência.



21.2.5. Dectaração de inidoneidade para ticitar ou contratar com a Administração Púbtica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabititação perante a própria

autoridade que apticou a penatidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante

petos prejuízos causados;

21.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser apticadas à CONTRATADA

juntamente com as de mutta, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

21.4. Para efeito de apticação de muttas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabetas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o vator mensat do contrato

2 0,4% ao dia sobre o vator mensat do contrato

3 0,8% ao dia sobre o vator mensat do contrato

4 1,6% ao dia sobre o vator mensat do contrato

5 3,2% ao dia sobre o vator mensat do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permitir situação que crie a possibitidade de

causar dano físico, tesão corporat ou

consequências tetais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, satvo motivo de

força maior ou caso fortuito, os serviços

contratuais por dia e por unidade de

atendimento;

04

3
Recusar-se a executar serviço determinado

peta fiscatização, por serviço e por dia;
02

Para os itens a seguir, deixar de:

6

Cumprir determinação format ou instrução

comptementar do órgão fiscatizador, por

ocorrência;

02

7

Cumprir quaisquer dos itens do Editat e seus

Anexos não previstos nesta tabeta de muttas,

após reincidência formatmente notificada peto

órgão fiscatizador, por item e por ocorrência;

03

8

Indicar e manter durante a execução do

contrato os prepostos previstos no 01



editat/contrato;

9

Providenciar treinamento para seus

funcionários conforme previsto na retação de

obrigações da CONTRATADA

01

21.5. Também ficam sujeitas às penatidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

21.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dotosos, fraude fiscat no recothimento de

quaisquer tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos itícitos visando a frustrar os objetivos da ticitação;

21.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos itícitos

praticados.

21.6. A apticação de quatquer das penatidades previstas reatizar-se-á em processo administrativo que assegurará o

contraditório e a ampta defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

21.7. As muttas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos vatores a serem pagos, ou

recothidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa

da União e cobrados judiciatmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a mutta deverá ser recothida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada peta autoridade competente.

21.8. Caso o vator da mutta não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados peta conduta do ticitante, a União

ou Entidade poderá cobrar o vator remanescente judiciatmente, conforme artigo 419 do Código Civit.

21.9. A autoridade competente, na apticação das sanções, tevará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da

proporcionatidade.

21.10. Se, durante o processo de apticação de penatidade, se houver indícios de prática de infração administrativa

tipificada peta Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato tesivo à administração púbtica nacionat ou

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabitidade da empresa deverão

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventuat

instauração de investigação pretiminar ou Processo Administrativo de Responsabitização - PAR.

21.11. A apuração e o jutgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato tesivo à

Administração Púbtica nacionat ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu

rito normat na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regutar dos processos administrativos específicos

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Púbtica Federat resuttantes de ato tesivo

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente púbtico.

21.13. As penatidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. ORITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNEOEDOR.

22.1. As exigências de habititação jurídica e de regutaridade fiscat e trabathista são as usuais para a generatidade

dos objetos, conforme disciptinado no editat.

22.2. Os critérios de quatificação econômica a serem atendidos peto fornecedor estão previstos no editat.

22.3. Os critérios de quatificação técnica a serem atendidos peto fornecedor serão:

22.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos

compatíveis com o objeto desta ticitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s)

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito púbtico ou privado, de acordo com o estabetecido na ctáusuta
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