
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Processo nº 02025.002307/2018-20

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con nuos de outsourcing de
impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente contemplando a disponibilização dos
equipamentos e a prestação de serviço de suporte e manutenção, inclusive o fornecimento de todos
os suprimentos, peças e materiais consumíveis, exceto o papel de impressão, com emprego de
solução de gestão através de software.

2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO E NORMATIVOS RELACIONADOS

2.1. A contratação que se pretende efe var deve seguir os disposi vos dos seguintes
normativos:

2.2. Plano Estratégico do Ibama, aprovado pela Portaria nº. 20/2016, publicada no Bole m
de Serviço Especial nº. 08, de 08/08/2016, em especial o Objetivo Estratégico nº 18:

Objetivo Estratégico nº 18

Gerir a infraestrutura e a logís ca de forma eficiente e efe va: Disponibil ização tempes va e
adequada de recursos para a a vidade operacional da Ins tuição, garan ndo o uso de seus
recursos e infraestrutura, priorizando a sustentabil idade ambiental, inclusive na adoção de
critérios para compras e contratações;

2.3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC 2017-2019;

2.4. PORTARIA Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016  e o Manual de  Boas Prá cas,
Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão a este
relacionado;

2.5. Polí ca de Impressão do Ibama, ins tuída por meio da Portaria Nº 1326, de 14 de maio
de 2018.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1. De pronto impende destacar que a Superintendência Estadual contém três instalações
que demandam os serviços de impressão, localizadas em endereços distintos:

a) Sede da Superintendência do Ibama no Estado de Roraima: Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, n°. 4.358 - Aeroporto - Boa Vista - RR - CEP 69.310-005;

b) Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas: Rua Andrômeda, esquina com
Avenida do Sol, Cidade Satélite, Boa Vista - RR - CEP: 69317-450;

c) Unidade Técnica em Pacaraima - UT Pacaraima: Av. Panamericana s/n°, Centro
69345-000, Pacaraima - RR.

3.2. No que tange à apuração das quan dades a serem contratadas parte-se do
levantamento do quan ta vo u lizado no úl mo contrato vigente, cujos números foram extraídos dos
documentos apresentados pela contratada, com origem no software de bilhetagem disponível.

3.3. Nesse ponto vale destacar que o Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas e a
Unidade Técnica em Pacaraima - UT Pacaraima não estavam contempladas no anterior processo de
contratação, sendo o serviço de impressão realizado em máquinas do parque próprio do Ibama - sem
que haja bilhetagem de impressão - de modo que o levantamento da demanda foi feito por meio de
consulta aos responsáveis por aquelas unidades.

3.4. A tabela abaixo demonstra o resultado do levantamento do quan ta vo de impressão
executado, permi ndo a apuração da média de impressões nos 12 (doze) meses imediatamente
antecedentes, refle ndo. Considerando que a implantação do Sistema Eletrônico de Informações-SEI
ocorreu no mês de maio de 2017, portanto em período anterior ao de apuração, depreende-se que a
redução do volume de impressões já foi absorvida na presente es ma va, ou seja, os valores
apurados representam uma constante já readequada à nova realidade que se formou.

3.5. TABELA COM QUANTITATIVO UTILIZADO

 
PERÍODO DE REFERÊNCIA

QUANTITATIVO DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS A4

QUANTITATIVO
DE

IMPRESSÕES
COLORIDAS A4

NUIP NUARRE DIAFI DITEC PREVFOGO AJG GABIN DIJUR COAD CETAS (1)
UT

PACARAIMA (2)
Total  (12
meses)

Total (12
meses)

Novembro de 2017 3.438 604 1.708 3.561 4.991 8 653 77 240 300 300 15.880 232

Dezembro de 2017 2.112 684 1.956 1.258 1.830 9 790 68 306 300 300 9.613 232

Janeiro de 2018 2.112 684 1.956 1.258 1.830 9 790 68 306 300 300 9.613 232

Fevereiro de 2018 2.246 471 1.018 879 1.134 5 905 23 159 300 300 7.440 232

Março de 2018 2.052 657 1.471 1.553 949 7 1.241 143 1.510 300 300 10.183 202

Abril de 2018 1.699 1.038 1.412 2.548 0 8 563 240 3.475 300 300 11.583 234

Maio de 2018 2.330 666 1.803 1.147 2.725 19 763 139 3.072 300 300 13.264 151

Junho de 2018 3.476 416 1.221 1.259 5.510 0 557 49 0 300 300 13.088 620

Julho de 2018 2.448 496 2.267 861 2.664 47 641 222 123 300 300 10.369 147

Agosto de 2018 2.243 759 1.352 1.183 1.246 65 690 304 144 300 300 8.586 86

Setembro de 2018 2.055 1.065 1.246 1.005 3.244 43 881 69 239 300 300 10.447 85

Outubro de 2018 1.994 350 1.589 1.936 1.771 77 845 151 202 300 300 9.515 89
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Média Mensal 2.350 658 1.583 1.537 2.325 25 777 129 815 300 300 10.799 212

Total do Ano 28.205 7.890 18.999 18.448 27.894 297 9.319 1.553 9.776 3.600 3.600 129.581 2.544

Tabela 1 - Quantitativo de impressões por unidade/equipamento instalado

(1) e (2) Unidades onde não há bilhetagem de impressão, sendo as impressões realizadas em máquinas
do parque próprio do Ibama. Dados ob dos mediante consulta, conforme Memorando nº 3/2019/UT-
PACARAIMA-RR/SUPES-RR 4172620 e Memorando nº 1/2019/CETAS-RR/DITEC-RR/SUPES-RR 4177694.

 

3.6. Como extrato temos da tabela acima temos:

Descrição
Quantitativo médio apurado

mensal anual
quadrienal
(48 meses)

Impressão monocromática A4 10.799 129.581 518.324

Impressão policromática A4 212 2.544 10.176

TOTAL 11.011 132.125 528.500

                                                                                                                 Tabela 2 - Quan ta vo médio
de impressões - por tipo

3.7. De posse do quan ta vo de tais informações, após a análise do cenário existente
observa-se que algumas unidades passaram, após a implementação do SEI, a demandar um diminuto
volume de impressões, como é o caso do Setor de Autoridades Julgadoras, do Núcleo Jurídico e do
Núcleo de Arrecadação.

3.8. Diante da avaliação situacional de demandas, obteve-se a seguinte distribuição de
equipamentos:

Local

Quantidade
de servidores

e
colaboradores

Dependência

Quantidade de máquinas
desejável

Multifuncional
Monocromática

Multifuncional
monocromática/

Policromática

Sede da
Superintendência

70

Gabinete - 1

Ditec 1 -

Diafi 1 -

Nuip/Nuarre 1 -

Transporte/Patrimonio 1 -

Prevfogo 1 -

Cetas 3 Única 1 -

UT Pacaraima 4 Única 1 -

TOTAL 7 1

                                                                                               Tabela 3 - Quan ta vo e distribuição de
equipamentos

3.9.  

4. DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS

4.1. A Portaria Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016, Dispõe sobre orientações para
contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, estabelecendo que:

Art. 1º As contratações de soluções de Tecnologia da Informação (TI) pelos órgãos e en dades
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP)
devem:

...

II - observar as boas prá cas, vedações e orientações constantes no sí o Orientações para
Contratação de Soluções de TI, do Núcleo de Contratações de TI do SISP (NCTI)
(http://governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/orientacoes-de-
ti)

4.2. O documento "Boas Prá cas, Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de
Outsourcing de Impressão" publicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, é 
sendo o elemento norteador das contratações desta natureza, tendo, segundo seu próprio texto, "força
normativa legal", pelo que há necessidade de sua observância.

4.3. Tal documento trás uma definição básica dos equipamentos de impressão,
extra ficando-os em função de uma correlação entre o volume mensal de impressões e a velocidade
de impressão. No caso do Ibama, os equipamento que se aproximam à demanda são os seguintes:

Tipo de equipamento
Velocidade de
impressão A4

Estimativa de
consumo mensal

Estimativa de impressão
média/mês/equipamento

no Ibama

Tipo I - Impressora ou multifuncional monocromática 20 a 30 PPM 2.000 a 6.000 1.542

Tipo IV - Impressora ou multifuncional policromática 15 a 25 PPM 1.000 a 2.500 212

Tabela 4 - Tipo de equipamentos a contratar e quantitativo de impressões/máquina

4.4. Observa-se que os volumes demandados não a ngem as faixas de u lização
estabelecidos no documento de referência, pelo que haveria, em princípio, a necessidade de redução
do quantitativo de equipamento. Essa inclusive é uma das orientações:

Boas Prá cas, Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de
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Impressão

...

2.3.8. A es ma va deve se basear no histórico de consumo do órgão, já considerando a
previsão de excedente. Caso a es ma va para um ambiente seja inferior aos valores mínimos
de referência, será necessária a agregação das es ma vas de mais de um ambiente em um
único equipamento até que se atinjam os valores mínimos de referência da Tabela 2

4.5. Ocorre que, em função da distribuição espacial - uma das par cularidades desta
unidade - não se vislumbra a possibilidade de redução no quan ta vo de equipamentos trazido na
Tabela 4 acima, de modo que adotar-se-ão, para todos os efeitos referenciais, aqueles volumes de
impressão por equipamento.

4.6. Após a apuração dos quan ta vos de impressão, e, ainda seguindo as "Boas Prá cas,
Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão", passa-se ao
levantamento dos quantitativos da franquia a contratar e das impressões excedentes.

Tipo de impressão

Histórico de
impressão
(12 meses)

(A)

Quantidade de
equipamentos

(B)

Volume de
impressão/equip./

ano
C = (A / B)

Volume de
impressão/equip.

/mês
D = (C / 12)

Impressões na
Franquia/mês/equip.

(E)= (D x 0,60)

Impressões
excedentes/
equip./mês

F = (D - E)

Franquia
mensal

proposta
G = (B x E)

Arred.

Impressões
excedentes

Mensal
estimada
H= (B x F)

Monocromá ca A-
4

129.581 7 18.512 1.542 925 617 6.500 4.299

Policromática A-4 2.544 1 2.544 212 130 82 130 82

 

Tabela 5 - Levantamento do volume da franquia e estimativa de impressões excedentes

4.7. A franquia mensal foi calculada adotando-se o coeficiente de 0,6 (sessenta porcento)
do volume es mado de impressões. Esse é o valor de referência trazido no Manual de  Boas Prá cas,
Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão, nos termos do
2.3.7.

4.8. Assim, com base no histórico de impressões e nas determinações do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, obteve-se a seguinte especificação dos equipamentos de
impressão:

 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO I

Características gerais
Deverá possuir a classificação "multifuncional";
Deverá possuir funções mínimas de: copiadora monocromática, impressora monocromática e scanner
policromático;
Deverá suportar e vir acompanhada de toner com autonomia de, no mínimo, 10.000 páginas;
A atividade de logística reversa do toner deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, devem ela
obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos toner,
cartuchos e embalagens dos produtos utilizados;
Deverá suportar PCL 5e ou PCL 6, ou superior, de forma nativa ou emulada;
Deverá possuir tecnologia de impressão eletrofotográfica a seco (laser, LED, ou equivalente);
Deverá possuir painel com menu em português;
Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: 700 mm x 700 mm x 700 rrun (L x P x A). Caso
equipamento possua dimensões superiores, a CONTRATADA deverá fornecer dispositivo adequado para
o suporte, a instalação e a operação, caso sejam necessários à operação do equipamento.
Características de conectividade
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 Base-TX, no mínimo;
Deverá possuir uma interface USB 2.0, no mínimo.
Características de manuseio de papel
Deverá possuir entrada de papel via bandeja padrão com capacidade mínima de 250 folhas;
Deverá permitir a impressão em papel tamanho A4, no mínimo;
Deverá possuir Alimentador Automático de Documentos (ADF) duplex automático com de, no mínimo, 50
folhas;
Deverá possuir recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas;

Deverá permitir gramatura máxima de 180g/m 2, ou superior, e gramatura mínima de 75 g/m2, ou
inferior, na bandeja padrão.
Características de impressão
Deverá possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 30 páginas por minuto em modo frente única no
modo monocromático;
Deverá permitir impressão em modo duplex;
Deverá possuir resolução de impressão de 600 x 600 dpi, ou superior.
Características do módulo de digitalização
Deverá possuir módulo de scanner capaz de digitalizar documento no em formato A4, no mínimo;
Deverá possuir módulo de scanner de rede, duplex e colorido;
Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF, minimamente;
Deverá possuir resolução ótica de digitalização de 600 dpi, ou superior;
Deverá possuir velocidade de digitalização de, no mínimo, 20 imagens por minuto, em modo simplex
monocromático;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado via correio eletrônico;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado para dispositivo USB flash drive (pendrive).
Características do módulo de cópia
Deverá possuir módulo capaz de copiar documento em formato A4, no mínimo;
Deverá permitir mínimo de 99 cópias múltiplas cópias do mesmo documento;
Deverá permitir a ampliação do documento original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador
automático (ADF) ou pelo vidro;
Deverá possuir resolução para cópias de 600 dpi x 600 dpi (real ou interpolada), ou superior;
Deverá permitir cópias em modo duplex;
Deverá possuir velocidade para cópia de, no mínimo, 30 cópias por minuto em modo simplex
monocromático.
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Outras características
Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 110 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de
alimentação de 220 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de
tensão;
Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equipamento equivalente, manual em
português e todos acessórios necessários à plena operação;
Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de
adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
Deverá possuir o nível de ruído máximo de 60 dB(A), quando em modo de atividade;
Deverá possuir consumo máximo de 900 Watts quando em modo de atividade.

 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO IV
 
Deverá possuir a classificação "multifuncional";
Deverá possuir funções mínimas de: copiadora policromática, impressora policromática e scanner
policromático com envio para e-mail e para pendrive.
Deverá suportar e vir acompanhada de toner com autonomia de, no mínimo, 8.000 páginas.
A atividade de logística reversa do toner deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela
obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner,
cartuchos e embalagens dos produtos utilizados
Deverá suportar PCL 5e ou PCL 6, ou superior, de forma nativa ou emulada;
Deverá possuir tecnologia de impressão eletrofotográfica a seco (laser, LED, ou equivalente);
Deverá possuir painel com menu em português;
Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: 700 mm x 700 mm x 700 mm (L x P x A). Caso o
equipamento possua dimensões superiores, a CONTRATADA deverá fornecer dispositivo adequado para
o suporte, a instalação e a operação, caso sejam necessários à operação do equipamento.
Características de conectividade
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 Base-TX, no mínimo;
Deverá possuir uma interface USB 2.0, no mínimo.
Características de manuseio de papel
Deverá possuir entrada de papel via bandeja padrão com capacidade mínima de 250 folhas;
Deverá permitir a impressão em papel tamanho A4, no mínimo;
Deverá possuir Alimentador Automático de Documentos (ADF) duplex automático com de, no mínimo, 50
folhas;
Deverá possuir recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas;

Deverá permitir gramatura máxima de 180g/m 2, ou superior, e gramatura mínima de 75 g/m2, ou
inferior, na bandeja padrão.
Características de impressão
Deverá possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 25 páginas por minuto em modo frente única no
modo policromático;
Deverá permitir impressão em modo duplex;
Deverá possuir resolução de impressão de 600 x 600 dpi, ou superior.
Características do módulo de digitalização
Deverá possuir módulo de scanner capaz de digitalizar documento no em formato A4, no mínimo;
Deverá possuir módulo de scanner de rede, duplex e colorido;
Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF, minimamente;
Deverá possuir resolução ótica de digitalização de 600 dpi, ou superior;
Deverá possuir velocidade de digitalização de, no mínimo, 20 imagens por minuto, em modo simplex
policromático;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado via correio eletrônico;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado para dispositivo USB flash drive (pendrive).
Características do módulo de cópia
Deverá possuir módulo capaz de copiar documento em formato A4, no mínimo;
Deverá permitir mínimo de 99 cópias múltiplas cópias do mesmo documento;
Deverá permitir a ampliação do documento original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador
automático (ADF) ou pelo vidro;
Deverá possuir resolução para cópias de 600 dpi x 600 dpi (real ou interpolada), ou superior;
Deverá permitir cópias em modo duplex;
Deverá possuir velocidade para cópia de, no mínimo, 30 cópias por minuto em modo simplex
policromático.
Outras características
Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 110 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de
alimentação de 220 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de
tensão;
Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equipamento equivalente, manual em
português e todos acessórios necessários à plena operação;
Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de
adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
Deverá possuir o nível de ruído máximo de 65 dB(A), quando em modo de atividade;
Deverá possuir consumo máximo de 900 Watts quando em modo de atividade.
 

4.8.1. A seguir são elencados requisitos tecnológicos comuns a todos os equipamentos
integrantes da solução:

4.8.2. os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, não-remanufaturados e em linha de
produção dos fabricantes, comprovado através de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou
fornecedores.

4.8.3. A Licitante deverá apresentar documento, comprovando que os equipamentos ofertados
estão em linha de produção.

4.8.4. A Licitante deverá apresentar comprovação que a sua equipe técnica possui
capacitação para atendimento dos chamados relacionados à manutenção dos equipamentos.

4.8.5. Todos os equipamentos devem ser compa veis com os seguintes sistemas
operacionais: Windows XP, 7, 8, 10, e Linux.

4.8.6. A Contratante poderá consultar, a qualquer tempo, o cer ficado de homologação
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através de acesso ao sítio da ANATEL na internet.

4.8.7. Os equipamentos devem estar em conformidade com o padrão internacional de
consumo eficiente de energia ENERGY STAR ®.

4.8.8. Os equipamentos mul funcionais devem possuir entrada USB, que permita conexão de
leitores de cartões de proximidade.

4.8.9. Os equipamentos mul funcionais devem ser dotados de telas do po "touch-screen",
com as seguintes características:

4.8.10. Telas com interface gráfica, com menus em português e que permita entrada de dados
através de teclado alfanumérico;

4.8.11. Login (auten cação) dos usuários no AD do Windows e LDAP, u lizando
necessariamente o teclado alfanumérico da tela "touch-screen";

4.8.12. O equipamentos devem suportar a customização do menu da tela "touch-screen", com
inclusão de novas funcionalidades e construção de formulários para permi r a integração com
sistemas existentes na instituição.

4.8.13. Os equipamentos mul funcionais devem possuir digitalizador (scanner) com as
seguintes características mínimas:

4.8.14. Pré-visualização dos documentos digitalizados no próprio painel (tela) do equipamento,
permitindo aos usuários descartar antes de salvar ou encaminhar o documento;

4.8.15. Formatos dos arquivos de saída: PDF, JPEG. JPG e TIFF;

4.8.16. Digitalização via rede com interface padrão TWAIN ou com recursos do próprio scanner
(scan-to-folder);

4.8.17. Digitalização para interface USB do próprio equipamento;

4.8.18. Digitalização para e-mail. O e-mail deverá ser informado u lizando o teclado na tela
"touch-screen";

4.8.19. Modos de digitalização: Texto PB, fotos, texto/foto, foto full-color e escala de cinza (256
tons);

4.8.20. Possuir compa bilidade com so ware de reconhecimento ó co de caracteres (OCR -
Optical Character Recognition);

4.8.21. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de u lização de
um microcomputador.

4.8.22. Todos equipamentos deverão possibilitar a digitalização de documentos com tamanhos
de originais de até 8,5” x 14”.

4.8.23. No caso da digitalização e envio de documentos diretamente a banco de dados, deve
ser possível a informação, via painel de operação, de parâmetros por meio de digitação de textos,
números e escolha de opções a serem definidas, que deverão integrar o comando de inserção do
documento na tabela do banco de dados.

4.8.24. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os so wares necessários à
implementação das possibilidades de digitalização acima descritas, inclusive o so ware de
reconhecimento ótico de caracteres (OCR - Optical Character Recognition).

4.9. Requisitos do Software de bilhetagem

4.9.1. O so ware de bilhetagem deve possuir integração/auten cação com sistemas de
serviço de diretório, como Microso  Ac ve Directory ou OpenLDAP, de forma que seja possível
contabilizar a quan dade de impressões por usuários, devendo permi r controle e monitoramento
sobre a fila de impressão e possibilitar também a criação de cotas de impressão para usuários ou
grupos de usuários.

4.9.2. Deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para impressões monocromá cas e
policromáticas.

4.9.3. Recomenda-se que o so ware de bilhetagem possua suporte ao envio pré-agendado de
relatórios previamente configurados.

4.9.4. Recomenda-se que a solução a ser contratada permita a geração de relatórios que,
além de fornecer informações gerenciais sobre o parque de impressão e a respeito das quan dades,
data/horário, valores e nomes dos documentos impressos, também possua filtros (rol exemplifica vo
que pode variar dependendo da polí ca de impressão e demais necessidades de cada órgão ou
entidade):

4.9.5. a)por local (conforme cadastrado no sistema): setor, departamento, coordenação, bloco,
sala, etc;

4.9.6. b) por equipamento;

4.9.7. c) por centro de custo;

4.9.8. d)por usuário e por grupo de usuários;

4.9.9. e) por tamanho de papel;

4.9.10. f)por tipo de impressão: monocromática, policromática;

4.9.11. g) por modo de impressão: modo econômico, modo normal;

4.9.12. O so ware deve ser instalado nas dependências do órgão onde es verem instalados os
equipamentos. Caso o fornecedor ofereça infraestrutura em nuvem que disponibilize o mesmo serviço,
somente poderá ser aceito mediante declaração que garanta a integridade, disponibilidade e
segurança, conforme orientações já estabelecidas no documento de boas prá cas, orientações e
vedações para contratação de Serviços de Computação em Nuvem, anexo à Portaria nº 20, de 14 de
junho de 2016.

4.9.13. Em ambos os cenários, com relação à gestão do so ware de bilhetagem, o fornecedor
deve possuir apenas acessos de consulta (quando necessário) ou acesso para suporte/manutenção,
não havendo a possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte do mesmo.

4.9.14. Os valores referentes à cobrança do so ware de bilhetagem devem estar embu dos
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dentro dos valores da franquia ou página impressa, ficando vedada a especificação ou aceitação
dessa cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários.

4.10. Requisitos de capacitação

4.10.1. A entrega dos equipamentos deverá vir acompanhada de demonstração prá ca de uso
de todas as funcionalidades do equipamento por profissional qualificado, direcionada aos servidores
do IBAMA, a ser realizada, ao menos em dois momentos distintos para cada grupo de usuários.

 

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

5.1. O outsourcing de impressão tem por obje vo, entre outros, a inserção de equipamentos
corretos e o gerenciamento de impressões que visam controlar e reduzir gastos excessivos dos
serviços de impressão no ambiente de trabalho.

5.2. Em termos de economicidade, sob aspecto financeiro, com outsourcing de impressão a
redução de despesas é proeminente. Tal redução deve-se a diminuição dos gastos com impressão e
cópias, eliminação do estoque e logís ca dos insumos consumíveis, além da atualização tecnológica
sem necessidade de investimento por parte do órgão contratante.

5.3. No tocante aos aspectos operacionais e tecnológicos, o outsourcing promove o
gerenciamento dos equipamentos em rede, através do sistema de outsourcing de impressão.

5.4. Do ponto de vista da gestão administra va o outsourcing proporciona um alto grau de
escalabilidade, rastreabilidade de u lização com a bilhetagem por centro de custos. Dessa forma tem-
se uma gestão centralizada do serviço de impressão, que em consequência possibilita a obtenção de
indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade, u lização de recursos de forma mais ágil e
eficiente.

5.5. O outsourcing de impressão proporciona também um melhor gerenciamento de
equipamentos, suprimentos, impressão e a redução de custos.

5.6. Permite a eliminação da necessidade de uma infraestrutura de logís ca para
atendimento de solicitações e distribuição de insumos e consumíveis.

5.7. A contratação de serviços de impressão outsourcing proporcionam a eliminação de
investimentos iniciais decorrentes da aquisição de equipamentos.

5.8. O alto grau de escalabilidade proporciona redução de custos com os insumos e
materiais consumíveis, visto que estes são fornecidos com menores preços, em razão de serem
adquiridos em larga escala pelo prestador do serviço.

5.9. O serviços de impressão sob a forma de outsourcing elimina a necessidade do órgão de
realizar a contratação específica de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos,
uma vez que tal encargo será de responsabilidade do prestador de serviços.

5.10. Os serviços de impressão outsourcing proporciona ainda uniformização e padronização
dos produtos finais de impressão.

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS

6.1. Adotando-se as diretrizes constantes nos norma vos citados no Item 2 deste
documento, passa-se a mensurar o custo estimado para contratação do serviço.

6.2. Destaca-se, em respeito ao disposto no Inciso III, do ar go 12 da Instrução Norma va
nº. 04/2014, de 11 de setembro de 2014, que, por observância às recomendações do Manual de Boas
Prá cas, Orientações e Vedações para a Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão não foi
considerada a hipótese de aquisição, posto que já há a recomendação expressa para u lização desta
forma de contratação.

6.3. A pesquisa de preços seguiu o que preceitua Instrução Norma va nº. 05/2014 , tendo
sido adotados os critérios estabelecidos nos incisos I e IV do artigo 2º:

Instrução Normativa nº. 05/2014

...

Art. 1º  Esta Instrução Norma va dispõe sobre o procedimento administra vo para a
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a uti l ização dos seguintes parâmetros:

 I - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

...

 IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em
mais de 180 (cento e oitenta) dias.

...

§4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crí ca, em especial, quando houver
grande variação entre os valores apresentados.

6.4. Seguindo-se tais dispositivos obteve-se os seguintes valores:

 

Item Descrição
Quant. de
máquinas

Quant.
mensal

estimado (A)
Unid.

Custo unitário/cópia

Valor mensal 
C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

Valor a
contratar (48

meses)
E = (D x 4)

Painel de
preços (SEI

nº. 4595224)

Fornecedor

G. Aciole  (1)

(SEI
nº. 4595225)

Valor
Médio

apurado (B)

01

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

7

5.800
página

impressa
0,31 0,39 0,35 2.030,00 24.360,00 97.440,00

02

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

4.299
página

impressa
0,17  (2) 0,39 0,17 730,83 8.769,96 35.079,84

03

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,

130
página

impressa
1,83 2,90 2,37 308,10 3.697,20 14.788,80
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03
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

1

130
impressa

1,83 2,90 2,37 308,10 3.697,20 14.788,80

04

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

82
página

impressa
1,37  (2) 2,90 1,37 109,60 1.315,20 5.260,80

05
Impressão monocromá ca em equipamento
policromá co do Item 3, dentro da franquia,
sem fornecimento de papel

700
página

impressa
0,31  (2) 2,90 0,31 217,00 2.604,00 10.416,00

TOTAL 8 11.011 - - - - 3.395,53 40.746,36 162.985,44

 

Nota (1) : Embora tenham sido solicitadas diversas propostas de preços de fornecedores (vide
documentos SEI nº. 3996517, 3996576,  4481371 e 4481371) somente a empresa G. Aciole apresentou
cotação de preços.

Nota (2) : Nos termos do §4º do ar go 2º da Instrução Norma va nº. 05/2014 os valores propostos
pela empresa G. Aciole para os Itens 02, 04 e 05 foram expurgados, por representarem uma
significativa variação positiva nos valores desses itens, sem que se observasse razão para tanto.

 

Tipo de impressão

Histórico de
impressão
(12 meses)

(A)

Quantidade de
equipamentos

(B)

Volume de
impressão/equip./

ano
C = (A / B)

Volume de
impressão/equip.

/mês
D = (C / 12)

Impressões na
Franquia/mês/equip.

(E)= (D x 0,60)

Impressões
excedentes/
equip./mês

F = (D - E)

Franquia
mensal

proposta
G = (B x E)

Arred.

Impressões
excedentes

Mensal
estimada
H= (B x F)

Monocromá ca A-
4

129.581 7 18.512 1.542 925 617 6.500 4.299

Policromática A-4 2.544 1 2.544 212 130 82 130 82

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. Em observância às Boas Prá cas para Contratações de Soluções de TI, de que trata o
inciso II, art. 1º da PORTARIA Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016  , o contrato decorrente da
licitação deverá possuir vigência de 48 (quarenta e oito) meses, considerando que há a necessidade
de amortização do custo com aquisição dos equipamentos, que deverão ser novos e de primeiro uso.

8. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

8.1. Diante da infraestrutura já existente não se vislumbra a necessidade de adequação nas
instalações para o início da prestação dos serviços a serem contratados.

8.2. Eventualmente pode ocorrer de haver incompa bilidade entre as tomadas existentes
nas instalações da contratante e nos equipamentos a serem fornecidos, de modo que foi indicada à
responsabilidade da contratada no fornecimento de adaptadores.

9. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9.1. A solução é composta por equipamentos especificados de acordo com a necessidade
das a vidades executadas no Ibama, e definidos neste Estudo Técnico. A separação dos serviços
rela vos ao uso dos equipamentos, suporte, manutenção e sistema de bilhetagem compromete o todo
da solução, uma vez que tais a vidades são executadas de forma interdependente para alcance de um
único resultado, qual seja: prover recursos de impressão ao Ibama.

9.2. O parcelamento do serviço a ser licitado tornaria inviável a regular prestação dos
serviços, ocasionando, por suposto, prejuízos à economicidade e, principalmente, à eficácia e
efetividade dos resultados pretendidos como tomadora de serviços.

9.3. Sugere-se, desse modo, que a contratação da solução não seja parcelada, visto que:

9.3.1. O parcelamento do objeto tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gerando dificuldades no controle de
serviços de mesma natureza prestados por diferentes contratadas, além de, quase que certamente,
colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração (Acórdão 5301/2013-TCU 2ª Câmara/ Acórdão
861/2013-TCU Plenário);

9.3.2. O Tribunal de Contas da União destaca que há casos em que há aumento da eficiência
administra va através da centralização do gerenciamento de contratos de serviços idên cos, pois
neste caso, lidar com um único fornecedor diminui o custo administra vo de gerenciamento de todo o
processo de contratação (Acórdão 861/2013-TCU Plenário);

9.4. Ainda, segundo o TCU:

9.4.1. “Deve o gestor atentar-se para que o parcelamento seja realizado somente em
bene cio da Administração. Divisão do objeto que não observe economia de escala poderá produzir
efeito contrário, ou seja, aumento de preços” (Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência
do TCU, 4ª edição revista, ampliada e atualizada, p. 226, Brasília, 2010);

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

10.1. Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIÁVEL a contratação da solução
demandada, na forma proposta.

 

(assinado eletronicamente)
IVAN GABRIEL DE OLIVEIRA

Técnico Administrativo
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(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ TEJO MARQUES

Analista Administrativo

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, Chefe de Divisão, em
16/03/2019, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN GABRIEL DE OLIVEIRA, Técnico Administrativo,
em 17/03/2019, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 3784212 e o código
CRC 065C101B.

Referência: Processo nº 02025.002307/2018-20 SEI nº 3784212
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes , 4358 - Ba i rro Aeroporto, , Boa  Vis ta/RR, CEP 69304-650

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ibama.gov.br
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 02025.002307/2018-20

1. OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con nuos de outsourcing de
impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente, contemplando a disponibilização de
impressoras mul funcionais, novas e de primeiro uso, e a prestação de serviço de suporte e
manutenção, inclusive o fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais consumíveis (toner
e outros) originais, exceto o papel de impressão, com o fornecimento de so ware de gerenciamento -
 bilhetagem de cotas, monitoramento e gestão de impressão.

1.2. QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS E REFERENCIAIS

1.3. A quan dade de equipamentos, o volume de impressão e o valor es mado a contratar
segue abaixo demonstrado:

Item Descrição
Quant. de
máquinas

Quant.
mensal

estimado
(A)

Unid.

Custo
unitário/cópia Valor

mensal 
C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

Valor a
contratar (48

meses)
E = (D x 4)

Valor Médio
apurado (B)

01

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

7

5.800
página

impressa
0,35 2.030,00 24.360,00 97.440,00

02

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

4.299
página

impressa
0,17 730,83 8.769,96 35.079,84

03

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

1

130
página

impressa
2,37 308,10 3.697,20 14.788,80

04

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

82
página

impressa
1,37 109,60 1.315,20 5.260,80

05
Impressão monocromá ca em equipamento
policromá co do Item 3, dentro da franquia,
sem fornecimento de papel

700
página

impressa
0,31 217,00 2.604,00 10.416,00

TOTAL 8 11.011 - - 3.395,53 40.746,36 162.985,44

 

2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços serão prestados em três instalações, localizadas em endereços dis ntos,
conforme abaixo descrito:

a) Sede da Superintendência do Ibama no Estado de Roraima: Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, n°. 4.358 - Aeroporto - Boa Vista - RR - CEP 69.310-005;

b) Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas: Rua Andrômeda, esquina com
Avenida do Sol, Cidade Satélite, Boa Vista - RR - CEP: 69317-450;

c) Unidade Técnica em Pacaraima - UT Pacaraima: Av. Panamericana s/n°, Centro
69345-000, Pacaraima - RR.

2.2. A distribuição dos equipamentos é a seguinte:

Local

Quantidade
aproximada de

servidores e
colaboradores

Dependência

Quantidade de máquinas
desejável

Multifuncional
Monocromática

Multifuncional
monocromática/

Policromática

Sede da
Superintendência

70

Gabinete - 1

Ditec 1 -

Diafi 1 -

Nuip/Nuarre 1 -

Transporte/Patrimonio 1 -

Prevfogo 1 -
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Cetas 3 Única 1 -

UT Pacaraima 4 Única 1 -

TOTAL 7 1

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação visa prover serviços de impressão corpora va aos diversos
setores da Superintendência, do Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas e da Unidade Técnica
de Pacaraima.

3.2. Os serviços de impressão contribuem para a consecução de a vidades finalís cas e
administra vas. Dessa forma, a contratação deste serviço almejar a qualidade da impressão,
disponibilidade do serviço, segurança na preservação das informações e sustentabilidade ambiental.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. Ins tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi
criado pela Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, como autarquia federal dotada de personalidade
jurídica de direito público, autonomia administra va e financeira, vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA).

4.2. O Ibama integra a estrutura do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação - SISP na figura de órgão seccional, cuja principal competência é cumprir e fazer cumprir
as polí cas, diretrizes e normas emanadas do órgão Setorial do SISP a que está vinculado, conforme o
Decreto 7.579/2011.

4.3. A lógica expressa pelas melhores prá cas relacionadas à gestão de TI é precisa quando
recomenda que qualquer ins tuição, pública ou privada, que realize uma gestão eficiente dos recursos
área de Tecnologia da Informação (TI), necessita contar com um planejamento no qual estejam
relacionadas todas as metas da ins tuição associadas às ações que a área de TI terá que executar
como a parte que compete a esta área para o alcance daquelas metas.

4.4. Nestes termos, a contratação dos serviços de impressão e reprografia deve assegurar
que essa natureza de a vidade agregue valor ao negócio, ou seja, à consecução da missão e
competências do Ibama, garan ndo a infraestrutura e serviços corpora vos de TI necessários à
operacionalização dos planos, projetos e atividades institucionais.

4.5. Desse modo, a TI não pode mais ficar desatrelada das estratégias das Diretorias e
áreas equivalentes do Ins tuto (áreas de negócio). Uma vez iden ficadas as necessidades das áreas,
dependentes ou não de tecnologia de informação, cabe verificar as ações de TI que podem de fato
apoiar a consecução dessas necessidades.

4.6. Não obstante, o mo vo das contratações dos serviços de impressão corpora va advém
das necessidades desse órgão em:

4.6.1. Prover serviços de Tecnologia da Informação aos moldes das prá cas governamentais e
internacionais aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de Tecnologia da
Informação.

4.6.2. Aperfeiçoar os instrumentos de governança e gestão em tecnologia da informação à luz
das prá cas definidas pelo Governo Federal e às descritas pelo Modelo Control Objec ves for
Information and related Technology - COBIT.

4.6.3. Prover um ambiente tecnológico adequado à gestão da Informação.

4.7. Além das necessidades ora elencadas, releva-se que a contratação dos serviços de
impressão consideram os seguintes aspectos:

4.8. Eficiência: assegurar a maximização dos resultados por meio do uso racional dos
recursos disponíveis.

4.9. Sustentabilidade: assegurar a disponibilidade da informação, empregando-se meios
ambientalmente corretos.

4.10. Efe vidade: assegurar que as ações e serviços de impressão contribuam para o alcance
dos fins estratégicos desta Ins tuição, agregando valor à relação entre a sociedade e o meio
ambiente.

4.11. A presente contratação é mo vada em face da demanda con nua de impressão de
documentos nos diversos setores desta Superintendência e suas unidades vinculadas Ibama, cujas
atividades envolvem a tramitação de documentos interna e externamente.

5. ALINHAMENTO AO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

5.1. A contratação de serviços de impressão para a sede do Ibama encontra previsão na
Necessidade n° 08 — "Solução de impressão para a Sede e todas as Unidades do Ibama" vinculada ao
Eixo n° 02 — "Aprimoramento dos instrumentos e recursos tecnológicos" do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicações do lhama 2017-2019 (PDTIC).

5.2. A necessidade n° 08 busca alinhamento aos obje vos estratégicos n° 0E.2 Garan r a
infraestrutura de TIC apropriada às necessidades tecnológicas do Ibama, incluindo a con nua
modernização das tecnologias u lizadas), 0E.3 (Aprimorar os níveis de sa sfação no atendimento dos
usuários de TIC do lhama) e 0E.7 (Promover a inovação na prestação de serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicações).

5.3. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO

5.4. Garan a da con nuidade dos serviços de impressão no âmbito da sede da
Superintendência do Ibama em Roraima e suas unidades vinculadas, como forma de viabilização do
desenvolvimento de sua missão institucional.

6. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DE ITENS

6.1. A solução é composta por equipamentos especificados de acordo com a necessidade
das a vidades executadas no Ibama, e definidos neste Estudo Técnico. A separação dos serviços
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rela vos ao uso dos equipamentos, suporte, manutenção e sistema de bilhetagem compromete o todo
da solução, uma vez que tais a vidades são executadas de forma interdependente para alcance de um
único resultado, qual seja: prover recursos de impressão ao Ibama.

6.2. O parcelamento do serviço a ser licitado tornaria inviável a regular prestação dos
serviços, ocasionando, por suposto, prejuízos à economicidade e, principalmente, à eficácia e
efetividade dos resultados pretendidos como tomadora de serviços.

6.3. Sugere-se, desse modo, que a contratação da solução não seja parcelada, visto que:

6.4. O parcelamento do objeto tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gerando dificuldades no controle de
serviços de mesma natureza prestados por diferentes contratadas, além de, quase que certamente,
colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração (Acórdão 5301/2013-TCU 2ª Câmara/ Acórdão
861/2013-TCU Plenário);

6.5. O Tribunal de Contas da União destaca que há casos em que há aumento da eficiência
administra va através da centralização do gerenciamento de contratos de serviços idên cos, pois
neste caso, lidar com um único fornecedor diminui o custo administra vo de gerenciamento de todo o
processo de contratação (Acórdão 861/2013-TCU Plenário);

6.6. Ainda, segundo o TCU:

6.7. “Deve o gestor atentar-se para que o parcelamento seja realizado somente em
bene cio da Administração. Divisão do objeto que não observe economia de escala poderá produzir
efeito contrário, ou seja, aumento de preços” (Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência
do TCU, 4ª edição revista, ampliada e atualizada, p. 226, Brasília, 2010);

6.7.1. Desse modo, optou-se a contratação da solução não seja parcelada, visto que:

6.7.2. O parcelamento total do objeto tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte
que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração (Acórdão 5301/2013-TCU 2ª Câmara/
Acórdão 861/2013-TCU Plenário);

6.7.3. Maior economia em escala. “Deve o gestor atentar-se para que o parcelamento seja
realizado somente em bene cio da Administração. Divisão do objeto que não observe economia de
escala poderá produzir efeito contrário, ou seja, aumento de preços” (Licitações & Contratos -
Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª edição revista, ampliada e atualizada, p. 226, Brasília, 2010);

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. SERVIÇOS CONTINUADOS

7.1.1. A contratação de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas
mais excedente contempla a prestação dos serviços: fornecimento e disponibilidade dos
equipamentos, so ware de gerenciamento de a vos e bilhetagem das páginas, assistência técnica de
manutenção preven va e corre va, treinamento de usuários, reposição de peças e
insumos/consumíveis.

7.1.2. Nesse sen do, essa contratação enquadra-se no conceito de serviços prestados de
forma contínua descrito no artigo 15 da Instrução Normativa n° 05 de maio de 2017, pois
os serviços de impressão asseguram o funcionamento das a vidades finalís cas do órgão, de modo
que sua interrupção possa comprometer a prestação de determinados serviços públicos.

7.2. SERVIÇOS COMUNS

7.2.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507/2018, de 21 de setembro de 2018, cons tuindo-se em a vidades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

7.2.2. Ainda, nos termos do Ar go 14, da Instrução Norma va n° 05/2017, os serviços comuns
são todos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje vamente definidos
pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado, independentemente de sua
complexidade.

7.2.3. Neste sen do, a contratação de serviço de impressão enquadra-se no conceito de
serviço comum pois admite a especificação obje va dos padrões de desempenho dos equipamentos,
dos níveis mínimos de serviço a serem cumpridos em relação a troca de insumos, resolução de
problemas, tecnologias de impressão adotadas entre outros critérios técnicos de qualidade.

7.2.4. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinação direta.

8. CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE) - REQUISITOS AMBIENTAIS

8.1. É de responsabilidade da contratada a promoção pelo recolhimento e correta
des nação dos resíduos resultantes da prestação do serviço, tais como cartuchos de toner, peças
subs tuídas, embalagens, entre outros, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e
limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada
a legislação ambiental, em conformidade com a Lei nº. 12.305/2010 (Polí ca Nacional de Resíduos
Sólidos) e os preceitos de preservação ambiental.

8.2. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens
individuais adequadas, que u lizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garan r a
máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.

8.3. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na dire va RoHS
(Restric on of Certain Hazardous Substances) comprovado através de cer ficação emi do por
instituição credenciada pelo INMETRO ou órgão regulamentador internacional.
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8.4. Os documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo manifestação explícita pela
CONTRATANTE deverão ser entregues em formato digital.

8.5. A a vidade de logís ca reversa do toner deverá ser de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ela obedecer a todas as normas específicas vigentes para a des nação fmal,
inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados.

8.6. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir funcionalidades que promovam a
economia de energia elétrica, como, por exemplo, modo de economia de energia.

8.7. A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas, bem como todos
os relatórios e artefatos produzidos deverão ser realizados, preferencialmente, sob a forma eletrônica,
evitando-se a impressão de papel. Além disso, as configurações de hardware e so ware deverão ser
realizadas visando alto desempenho com a u lização racional de energia, evitando-se a sobrecarga de
equipamentos ou dispositivos elétricos.

8.8. A Contratada adotará, ainda, as seguintes prá cas de sustentabilidade na execução dos
serviços:

8.8.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução de serviços;

8.8.2. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e
redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
7.5.4 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos.

9. DETALHAMENTO DO OBJETO

9.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con nuos de outsourcing de
impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente, contemplando a disponibilização de
impressoras mul funcionais, novas e de primeiro uso, e a prestação de serviço de suporte e
manutenção, inclusive o fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais consumíveis (toner
e outros) originais, exceto o papel de impressão, com o fornecimento de so ware de gerenciamento -
 bilhetagem de cotas, monitoramento e gestão de impressão.

9.2. A prestação do serviço engloba o fornecimento dos equipamentos, com as seguintes
características mínimas:

 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO I

Características gerais
Deverá possuir a classificação "multifuncional";
Deverá possuir funções mínimas de: copiadora monocromática, impressora monocromática e scanner
policromático;
Deverá suportar e vir acompanhada de toner com autonomia de, no mínimo, 10.000 páginas;
A atividade de logística reversa do toner deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, devem ela
obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos toner,
cartuchos e embalagens dos produtos utilizados;
Deverá suportar PCL 5e ou PCL 6, ou superior, de forma nativa ou emulada;
Deverá possuir tecnologia de impressão eletrofotográfica a seco (laser, LED, ou equivalente);
Deverá possuir painel com menu em português;
Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: 700 mm x 700 mm x 700 rrun (L x P x A). Caso
equipamento possua dimensões superiores, a CONTRATADA deverá fornecer dispositivo adequado para
o suporte, a instalação e a operação, caso sejam necessários à operação do equipamento.
Características de conectividade
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 Base-TX, no mínimo;
Deverá possuir uma interface USB 2.0, no mínimo.
Características de manuseio de papel
Deverá possuir entrada de papel via bandeja padrão com capacidade mínima de 250 folhas;
Deverá permitir a impressão em papel tamanho A4, no mínimo;
Deverá possuir Alimentador Automático de Documentos (ADF) duplex automático com de, no mínimo, 50
folhas;
Deverá possuir recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas;

Deverá permitir gramatura máxima de 180g/m 2, ou superior, e gramatura mínima de 75 g/m2, ou
inferior, na bandeja padrão.
Características de impressão
Deverá possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 30 páginas por minuto em modo frente única no
modo monocromático;
Deverá permitir impressão em modo duplex;
Deverá possuir resolução de impressão de 600 x 600 dpi, ou superior.
Características do módulo de digitalização
Deverá possuir módulo de scanner capaz de digitalizar documento no em formato A4, no mínimo;
Deverá possuir módulo de scanner de rede, duplex e colorido;
Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF, minimamente;
Deverá possuir resolução ótica de digitalização de 600 dpi, ou superior;
Deverá possuir velocidade de digitalização de, no mínimo, 20 imagens por minuto, em modo simplex
monocromático;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado via correio eletrônico;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado para dispositivo USB flash drive (pendrive).
Características do módulo de cópia
Deverá possuir módulo capaz de copiar documento em formato A4, no mínimo;
Deverá permitir mínimo de 99 cópias múltiplas cópias do mesmo documento;
Deverá permitir a ampliação do documento original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador
automático (ADF) ou pelo vidro;
Deverá possuir resolução para cópias de 600 dpi x 600 dpi (real ou interpolada), ou superior;
Deverá permitir cópias em modo duplex;
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Deverá possuir velocidade para cópia de, no mínimo, 30 cópias por minuto em modo simplex
monocromático.
Outras características
Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 110 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de
alimentação de 220 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de
tensão;
Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equipamento equivalente, manual em
português e todos acessórios necessários à plena operação;
Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de
adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
Deverá possuir o nível de ruído máximo de 60 dB(A), quando em modo de atividade;
Deverá possuir consumo máximo de 900 Watts quando em modo de atividade.

 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO IV
 
Deverá possuir a classificação "multifuncional";
Deverá possuir funções mínimas de: copiadora policromática, impressora policromática e scanner
policromático com envio para e-mail e para pendrive.
Deverá suportar e vir acompanhada de toner com autonomia de, no mínimo, 8.000 páginas.
A atividade de logística reversa do toner deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela
obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner,
cartuchos e embalagens dos produtos utilizados
Deverá suportar PCL 5e ou PCL 6, ou superior, de forma nativa ou emulada;
Deverá possuir tecnologia de impressão eletrofotográfica a seco (laser, LED, ou equivalente);
Deverá possuir painel com menu em português;
Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: 700 mm x 700 mm x 700 mm (L x P x A). Caso o
equipamento possua dimensões superiores, a CONTRATADA deverá fornecer dispositivo adequado para
o suporte, a instalação e a operação, caso sejam necessários à operação do equipamento.
Características de conectividade
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 Base-TX, no mínimo;
Deverá possuir uma interface USB 2.0, no mínimo.
Características de manuseio de papel
Deverá possuir entrada de papel via bandeja padrão com capacidade mínima de 250 folhas;
Deverá permitir a impressão em papel tamanho A4, no mínimo;
Deverá possuir Alimentador Automático de Documentos (ADF) duplex automático com de, no mínimo, 50
folhas;
Deverá possuir recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas;

Deverá permitir gramatura máxima de 180g/m 2, ou superior, e gramatura mínima de 75 g/m2, ou
inferior, na bandeja padrão.
Características de impressão
Deverá possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 25 páginas por minuto em modo frente única no
modo policromático;
Deverá permitir impressão em modo duplex;
Deverá possuir resolução de impressão de 600 x 600 dpi, ou superior.
Características do módulo de digitalização
Deverá possuir módulo de scanner capaz de digitalizar documento no em formato A4, no mínimo;
Deverá possuir módulo de scanner de rede, duplex e colorido;
Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF, minimamente;
Deverá possuir resolução ótica de digitalização de 600 dpi, ou superior;
Deverá possuir velocidade de digitalização de, no mínimo, 20 imagens por minuto, em modo simplex
policromático;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado via correio eletrônico;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado para dispositivo USB flash drive (pendrive).
Características do módulo de cópia
Deverá possuir módulo capaz de copiar documento em formato A4, no mínimo;
Deverá permitir mínimo de 99 cópias múltiplas cópias do mesmo documento;
Deverá permitir a ampliação do documento original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador
automático (ADF) ou pelo vidro;
Deverá possuir resolução para cópias de 600 dpi x 600 dpi (real ou interpolada), ou superior;
Deverá permitir cópias em modo duplex;
Deverá possuir velocidade para cópia de, no mínimo, 30 cópias por minuto em modo simplex
policromático.
Outras características
Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 110 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de
alimentação de 220 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de
tensão;
Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equipamento equivalente, manual em
português e todos acessórios necessários à plena operação;
Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de
adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
Deverá possuir o nível de ruído máximo de 65 dB(A), quando em modo de atividade;
Deverá possuir consumo máximo de 900 Watts quando em modo de atividade.
 

9.3. A seguir são elencados requisitos tecnológicos comuns a todos os equipamentos
integrantes da solução:

9.3.1. os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, não-remanufaturados e em linha de
produção dos fabricantes, comprovado através de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou
fornecedores.

9.3.2. A Licitante deverá apresentar documento, comprovando que os equipamentos ofertados
estão em linha de produção.
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9.3.3. A Licitante deverá apresentar comprovação que a sua equipe técnica possui
capacitação para atendimento dos chamados relacionados à manutenção dos equipamentos.

9.3.4. Todos os equipamentos devem ser compa veis com os seguintes sistemas
operacionais: Windows XP, 7, 8, 10, e Linux.

9.3.5. A Contratante poderá consultar, a qualquer tempo, o cer ficado de homologação
através de acesso ao sítio da ANATEL na internet.

9.3.6. Os equipamentos devem estar em conformidade com o padrão internacional de
consumo eficiente de energia ENERGY STAR ®.

9.3.7. Os equipamentos mul funcionais devem possuir entrada USB, que permita conexão de
leitores de cartões de proximidade.

9.3.8. Os equipamentos mul funcionais devem ser dotados de telas do po "touch-screen",
com as seguintes características:

9.3.9. Telas com interface gráfica, com menus em português e que permita entrada de dados
através de teclado alfanumérico;

9.3.10. Login (auten cação) dos usuários no AD do Windows e LDAP, u lizando
necessariamente o teclado alfanumérico da tela "touch-screen";

9.3.11. O equipamentos devem suportar a customização do menu da tela "touch-screen", com
inclusão de novas funcionalidades e construção de formulários para permi r a integração com
sistemas existentes na instituição.

9.3.12. Os equipamentos mul funcionais devem possuir digitalizador (scanner) com as
seguintes características mínimas:

9.3.13. Pré-visualização dos documentos digitalizados no próprio painel (tela) do equipamento,
permitindo aos usuários descartar antes de salvar ou encaminhar o documento;

9.3.14. Formatos dos arquivos de saída: PDF, JPEG. JPG e TIFF;

9.3.15. Digitalização via rede com interface padrão TWAIN ou com recursos do próprio scanner
(scan-to-folder);

9.3.16. Digitalização para interface USB do próprio equipamento;

9.3.17. Digitalização para e-mail. O e-mail deverá ser informado u lizando o teclado na tela
"touch-screen";

9.3.18. Modos de digitalização: Texto PB, fotos, texto/foto, foto full-color e escala de cinza (256
tons);

9.3.19. Possuir compa bilidade com so ware de reconhecimento ó co de caracteres (OCR -
Optical Character Recognition);

9.3.20. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de u lização de
um microcomputador.

9.3.21. Todos equipamentos deverão possibilitar a digitalização de documentos com tamanhos
de originais de até 8,5” x 14”.

9.3.22. No caso da digitalização e envio de documentos diretamente a banco de dados, deve
ser possível a informação, via painel de operação, de parâmetros por meio de digitação de textos,
números e escolha de opções a serem definidas, que deverão integrar o comando de inserção do
documento na tabela do banco de dados.

9.3.23. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os so wares necessários à
implementação das possibilidades de digitalização acima descritas, inclusive o so ware de
reconhecimento ótico de caracteres (OCR - Optical Character Recognition).

9.4. REQUISITOS DO SOFTWARE DE BILHETAGEM

9.4.1. O so ware de bilhetagem deve possuir integração/auten cação com sistemas de
serviço de diretório, como Microso  Ac ve Directory ou OpenLDAP, de forma que seja possível
contabilizar a quan dade de impressões por usuários, devendo permi r controle e monitoramento
sobre a fila de impressão e possibilitar também a criação de cotas de impressão para usuários ou
grupos de usuários.

9.4.2. Deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para impressões monocromá cas e
policromáticas.

9.4.3. Recomenda-se que o so ware de bilhetagem possua suporte ao envio pré-agendado de
relatórios previamente configurados.

9.4.4. Recomenda-se que a solução a ser contratada permita a geração de relatórios que,
além de fornecer informações gerenciais sobre o parque de impressão e a respeito das quan dades,
data/horário, valores e nomes dos documentos impressos, também possua filtros (rol exemplifica vo
que pode variar dependendo da polí ca de impressão e demais necessidades de cada órgão ou
entidade):

9.4.5. a)por local (conforme cadastrado no sistema): setor, departamento, coordenação, bloco,
sala, etc;

9.4.6. b) por equipamento;

9.4.7. c) por centro de custo;

9.4.8. d)por usuário e por grupo de usuários;

9.4.9. e) por tamanho de papel;

9.4.10. f)por tipo de impressão: monocromática, policromática;

9.4.11. g) por modo de impressão: modo econômico, modo normal;

9.4.12. O so ware deve ser instalado nas dependências do órgão onde es verem instalados os
equipamentos. Caso o fornecedor ofereça infraestrutura em nuvem que disponibilize o mesmo serviço,
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somente poderá ser aceito mediante declaração que garanta a integridade, disponibilidade e
segurança, conforme orientações já estabelecidas no documento de boas prá cas, orientações e
vedações para contratação de Serviços de Computação em Nuvem, anexo à Portaria nº 20, de 14 de
junho de 2016.

9.4.13. Em ambos os cenários, com relação à gestão do so ware de bilhetagem, o fornecedor
deve possuir apenas acessos de consulta (quando necessário) ou acesso para suporte/manutenção,
não havendo a possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte do mesmo.

9.4.14. Os valores referentes à cobrança do so ware de bilhetagem devem estar embu dos
dentro dos valores da franquia ou página impressa, ficando vedada a especificação ou aceitação
dessa cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários.

9.5. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO PARA USO GERAL DOS EQUIPAMENTOS

9.5.1. A capacitação na operação dos equipamentos deverá ser executada por técnico
habilitados da Contratada sob a forma de repasse de conhecimento do po "hands on", ou seja,
repasse de conhecimento prático utilizando os equipamentos a serem disponibilizados.

9.5.2. A capacitação divide-se em duas modalidades: Capacitação para uso geral dos
equipamentos, des nada aos usuários dos equipamentos; e Capacitação técnica, des nada à equipe
da área de tecnologia e fiscais técnicos do contrato.

9.5.3. A Contratada deverá efetuar uma capacitação geral para u lização para cada
equipamento instalado, sendo o público alvo aqueles usuários lotados na seção em que o
equipamento foi instalado.Essa demonstração prá ca deverá contemplar todas as funcionalidades de
impressão e de digitalização oferecida pelos equipamentos e deverá ser direcionada presencialmente
aos servidores e colaboradores da seção que utilizarão o equipamento.

9.5.4. A capacitação deverá ser realizada no momento de instalação do equipamento e poderá
ser requisitada 1 (uma) vez adicional a cada 12 meses de execução contratual pela
Contratante. Devendo, nesse caso, ser agendada previamente junto à Contratada com, no mínimo, 5
(cinco) dias de antecedência.

9.5.5. A capacitação técnica deverá ser realizada no início da prestação de serviços,
observado-se as mesmas condições aplicadas à capacitação para uso geral dos equipamentos

9.6. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO/ENTREGAS

9.6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

9.6.2. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o quan ta vo de equipamentos
estabelecidos no Termo de Referência, nos locais determinados, devendo os equipamentos serem
novos, em linha de produção, de 1° (primeiro) uso, não remanufaturados, não reformados, e
obedecendo as especificações mínimas, incluindo o software de gestão, com a devida licença de uso.

9.6.3. A CONTRATADA será responsável por todos os equipamentos por ela fornecidos,
devendo ainda fornecer todos os insumos/consumíveis originais do fabricante do equipamento (toner
e outros, exceto papel) necessários ao perfeito atendimento do objeto contratado, bem como pela
manutenção/assistência técnica preven va e corre va dos mesmos (com fornecimento das peças de
reposição cabíveis, todas originais do fabricante). Deverá ainda, atender as solicitações em tempo
hábil (previamente determinado neste termo) a fim de garantir a continuidade dos serviços.

9.6.4. A CONTRATADA promoverá, sob sua inteira responsabilidade, de forma con nua, a
manutenção e assistência técnica nos equipamentos sob sua responsabilidade, estando a mesma
inclusa nos valores propostos, contemplando a reposição de todas as peças, partes, mão-de-obra
técnica, passagem e estadia de técnicos, fretes e demais serviços necessários, tais como toner,
peças, suprimentos consumíveis ou não.

9.6.5. A CONTRATADA deverá fornecer o hardware e so ware de gestão de impressão
(servidor de impressão) compa veis com o parque computacional e com o volume de impressões do
órgão.

9.6.6. O so ware de gestão deverá ser compa vel com servidores Windows ou Linux. A
CONTRATADA promoverá a instalação, manutenção e atualização do so ware de gestão estando o
valor incluso no valor proposto.

9.6.7. A CONTRATADA deverá subs tuir o Cilindro, o Revelador e demais peças de reposição
sempre que houver necessidade ou durante a realização das visitas trimestrais preventivas.

9.6.8. A CONTRATADA deverá subs tuir os equipamentos que apresentarem defeitos
consecu vos, a critério da Administração, no prazo máximo de 1 (um ) dia ú l, por equipamento igual
ou superior sem ônus para a CONTRATANTE.

9.6.9. A CONTRATADA deverá realizar visitas trimestrais para manutenção preven va dos
equipamentos, em horários previamente agendados com o fiscal do contrato ou sempre que os
equipamentos de impressão estiverem em desacordo com o Termo de Referência.

9.6.10. A CONTRATADA deverá remover, por sua conta e risco, qualquer equipamento que não
puder ser reparado no local em que es ver instalado e instalar imediatamente neste local outro
equipamento similar ou superior.

9.6.11. A CONTRATADA irá instruir, durante o atendimento normal de cada chamado, os
operadores dos equipamentos no uso dos disposi vos padrões e na correta aplicação dos
suprimentos, com vistas a obter melhor qualidade e produtividade.

9.6.12. A CONTRATADA deverá cumprir o horário de visitas para a execução dos serviços objeto
desta licitação, conforme estabelecido pelo Gestor do Contrato.

9.6.13. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviço (OS), na
forma que segue:

9.6.14. Instalação da Solução de impressão;

9.6.15. Configuração de todos os computadores do Ibama para acesso à solução;
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9.6.16. Instalação e Configuração do Servidor de impressão;

9.6.17. Disponibilização da solução de impressão, incluindo hardware, so wares de
gerenciamento e de bilhetagem/contabilização.

9.6.18. Suporte a solução por meio de profissionais capacitados e processos padronizados em
conformidade aos requisitos deste Termo.

10. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1. A despesa com a contratação objeto deste termo de referência está acobertada nos
termos da Cer ficação de Disponibilidade Orçamentária (SEI nº. 4595271), ou outra que vier a
substituí-la, com o seguinte detalhamento:

Programa de Trabalho/PO: 18.122.2124.2000.0000 - Administração da Unidade

PTRES: 109137

Natureza de Despesa:  339040.16

Fonte: 0174 ou 0250

11. UNIDADE DE MEDIDA DO OBJETO

11.1. Os serviços de impressão serão medidos por página impressa, dis nguindo-se entre
franquia e excedente, em cujos valores deverão estar inseridos todos os custos para implementação
da solução.

12. VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. O prazo de vigência da contratação será de 48 (quarenta e oito) meses, com
possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

12.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

12.3. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;  

12.4. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;  

12.5. Seja juntada jus fica va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;  

12.6. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;  

12.7. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e  

12.8. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

12.9. O estabelecimento do prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a vigência do contrato
decorre da observância às Boas Prá cas para Contratações de Soluções de TI, de que trata o inciso II,
art. 1º da PORTARIA Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016 , considerando que há a necessidade de
amortização do custo com aquisição dos equipamentos, que deverão ser novos e de primeiro uso.

13. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

13.1. Os preços propostos para impressões/cópias excedentes à franquia deverão
corresponder a no máximo 75% dos valores unitários correspondentes às impressões/cópias dentro da
franquia.

13.2. O licitante deverá apresentar o preço unitário e o preço total para a solução, constantes
no Modelo de Proposta de Preços,  em moeda corrente nacional (R$), com até duas casas decimais,
expressa em algarismos e por extenso, onde a unidade u lizada para franquia mensal e quan dade
excedente mensal em número de páginas impressas.

13.3. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos/informações:

13.4. Validade: não inferior a 60 (sessenta) dias.

13.4.1. Informar o endereço eletrônico (site do fabricante dos produtos na Internet), onde se
possa efetuar consultas e atualizações.

13.4.2. Informar na proposta os números de telefones fixos e/ou po 0800 para abertura de
ordens de serviços e solicitação de suprimentos.

13.4.3. As propostas deverão apresentar as marcas e modelos dos equipamentos ofertados
com os respec vos acessórios, incluindo ainda o detalhamento dos custos unitários para a prestação
dos serviços.

13.4.4. Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da empresa
e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico, que acompanha o
material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo os casos
específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência e que sejam aceitos pelo Ibama.

13.5. A apuração do quan ta vo total de impressões par u dos valores realizados no período
de 12 (doze) meses, no intervalo compreendido entre novembro de 2017 e outubro de 2018, sendo
obtido pela média mensal anualizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Descrição

Quantitativo médio
apurado/projetado

mensal anual
quadrienal
(48 meses)

Impressão monocromática A4 10.799 129.581 518.324

Impressão policromática A4 212 2.544 10.176

TOTAL 11.011 132.125 528.500
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13.6. No mês de maio de 2017 ocorreu a implantação do Sistema Eletrônico de Informações-
SEI, portanto em período anterior ao de apuração da média de consumo, de modo que depreende-se
que a tendência de redução do volume de impressões já foi absorvida na presente es ma va, ou seja,
os valores apurados representam uma situação já readequada à nova realidade que se formou após a
instalação da nova solução tecnológica de tramitação de documentos e processos.

13.7. Em que pese o fato de o quan ta vo total de impressões/ano corresponder a média
apurada, na forma citada no item precedente, não há garan a de que haverá a manutenção de tais
valores, de modo que o valor fixo a ser pago mensalmente será ob do tendo por referência os
quantitativos estabelecidos como franquia.

13.8. A estra ficação de impressões em franquia + excedente, cuja relação corresponde a
60/40%, respec vamente, decorre de procedimento estabelecido no documento "Boas Prá cas,
Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão", de trata a
Portaria Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

14.2. Indicar formalmente preposto e seu subs tuto, aptos a representá-la junto à
Contratante, que deverão responder pela fiel execução do contrato;

14.3. O representante legal da Contratada deverá comparecer à reunião inicial do contrato,
na qual apresentará o preposto da mesma;

14.4. A reunião inicial será convocada pelo Gestor do Contrato e realizar-se-á na sede da
Contratante;

14.5. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os ar gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.7. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden ficados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

14.9. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

14.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

14.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;

14.12. Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

14.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

14.14. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.16. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
contrato;

14.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan ta vos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja sa sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.18. Fornecer, caso necessário, adaptadores elétricos que permitam a ligação dos
equipamentos nas tomadas existentes nas instalações da contratante, e o efe vo início da prestação
de serviços.

14.19. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

15.3. No ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
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15.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017;

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

15.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

15.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.

15.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

15.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

15.9. Cien ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

15.10. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço
e notificações expedidas;

15.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

16.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

16.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

16.3. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.4. falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.5. comportar-se de modo inidôneo; e

16.6. cometer fraude fiscal.

16.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.7.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

16.7.2. Multa de:

16.7.3. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada 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 total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

16.7.4. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

16.7.5. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

16.7.6. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

16.7.7. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (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;

16.8. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

16.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

16.10. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

16.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

16.12.  

16.13. As sanções previstas nos subitens 16.9, 16.10 e 16.20 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.14. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01

16.15. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.15.1. tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.15.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.15.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

16.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.17. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.18. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

17.1. O acompanhamento e a fiscalização 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, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.

17.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

17.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

17.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produ vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

17.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
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disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.8. As a vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização
ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis nção dessas
a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.

17.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto neste termo de
referência, ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

17.10. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

17.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

17.13. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.14. A CONTRATADA poderá apresentar jus fica va para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.15. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.

17.17. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

17.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini vo dos
serviços, nos termos abaixo.

18.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

18.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal após a entrega da documentação
acima, da seguinte forma:

18.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisões finais que se fizerem necessários.

18.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

18.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úl ma e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

18.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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18.5. No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

18.5.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

18.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

18.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini vo, ato que concre za o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.7.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar
as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções;

18.7.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini vo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

18.8. O recebimento provisório ou defini vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.

18.9. 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/subs tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

18.10. Serão u lizados como critérios de aceitação os Níveis de Serviço a ngidos, na forma
deste termo de referência.

18.11. A apuração dos níveis de serviço não considerará os períodos de indisponibilidades
justificadas, que podem decorrer de:

18.11.1. Períodos de interrupção previamente acordados;

18.11.2. Interrupção de serviços públicos essenciais à plena execução das a vidades (exemplo:
suprimento de energia elétrica);

18.11.3. Motivos de força maior.

19. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini vo do serviço,
conforme este Termo de Referência.

19.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de
abril de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período de prestação dos serviços;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação 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
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

19.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

c) deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.
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19.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

19.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden ficar possível suspensão temporária de par cipação em
licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.

19.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

19.13. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.

19.14. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

19.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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 = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 365

19.17. O faturamento será elaborado mediante a composição de custo fixo (rela vo à
franquia), adicionado de custo variável (rela vo às impressões excedentes), quando ocorrer, e
deduzido qualquer desconto por ventura ocorrida em razão de não cumprimento do indicadores de
qualidade do serviço .

19.18. Quando a Contratada não a ngir os critérios do Níveis Mínimos de Serviços o
pagamento será proporcional na forma definida no IMR.

19.19. Os pagamentos sempre serão realizados com base nas quan dades de
cópias/impressões garan das pelas franquias mínimas mensais previstas na Tabela de Formação de
Valores, conforme critérios contratuais, para os serviços em monocromia e policromia.

19.20. Não serão computados para fins de pagamento páginas digitalizadas ou qualquer outro
indicador descrito no subitem anterior.

19.21. Nos meses em que a quan dade de impressões/cópias produzidas exceder a
quan dade prevista nas franquias mínimas mensais es puladas, o quan ta vo de cópias/impressões
da diferença a maior observada será registrado e computado, gerando um crédito do volume
excedente à Contratada, cuja compensação será efetuada a cada 06 (seis) meses.

19.22. Assim como no item anterior, nos casos em que a quan dade de impressões/cópias
produzidas for inferior à quan dade prevista nas franquias mínimas mensais es puladas, o
quan ta vo de cópias/impressões da diferença a menor observada será registrado e computado,
gerando um crédito do volume a menor ao Contratante, cuja compensação
também será efetuada a cada 06 (seis) meses, conforme ANEXO C — MODELO DE PLANILHA DE
COMPENSAÇÃO.

19.23. Caso o crédito gerado ao Contratante seja maior que o crédito gerado à Contratada ao
final de 06 (seis) meses, este crédito ficará acumulado para o próximo trimestre. 

19.24. As deduções serão feitas de modo que a Contratada nunca receba menos que o valor da
garan a de pagamento da franquia mínima, ficando eventuais resquícios para compensação nas
faturas seguintes com base somente no volume excedente.

19.25. Para efeito da primeira medição, caso o início da prestação dos serviços não ocorra no
primeiro dia do mês, o primeiro pagamento será feito considerando a proporcionalidade da franquia
mensal com o número de dias da prestação dos serviços naquele mês, acrescido da eventual produção
excedente no mesmo período.

20. DO REAJUSTE
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20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ou outro que vier a subs tuí-lo, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 
20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

20.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini vo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

20.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer
forma não possa mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.

21.2.1. Para efeito de qualificação técnica s licitantes deverão apresentar comprovação de
ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o
objeto desta licitação, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

21.3. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano
do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior,
situação em que será aceito apenas mediante a apresentação de cópia do instrumento de contrato.

21.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

21.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de
atestados de períodos diferentes.

21.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços.

21.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme o item 9 do Termo de
Referência;

21.8. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

21.8.1. Valor Global: não serão aceitas propostas com valor global superior a R$ 162.985,44
(cento e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

21.8.2. O valores propostos para as impressões excedentes às franquias deverão corresponder
a no máximo 75% dos valores unitários correspondentes às impressões dentro da franquia.

21.8.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

21.9. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. GARANTIA DA EXECUÇÃO

22.1. Não haverá exigência de garan a contratual da execução, considerando que há
robustos mecanismos de controle que visam resguardar a Administração.

23. QUALIFICAÇÕES

23.1. A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art.
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

24. DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

24.1. A Contratada deverá prestar garan a e manutenção dos serviços contratados durante a
vigência contratual de todos os equipamentos e serviços que compõe a solução contratada.

24.2. Nos casos em que não seja possível o reparo do equipamento dentro do prazo
estabelecido, admite-se a instalação de equipamento similar em perfeitas condições de uso e com a
mesma configuração.

24.3. Caso em que o equipamento seja re rado de seu local de instalação original, deverá ser
repassado à CONTRATANTE, no ato da remoção, o registro do contador do Hardware no momento da
saída do equipamento, a homologação do registro pelo responsável da CONTRATANTE, bem como o
motivo de sua remoção.

25. SIGILO

25.1. O representante legal da contratada deverá emi r uma declaração de manutenção de
sigilo e respeito às norma de segurança, nos moldes do anexo.

26. RESCISÃO CONTRATUAL
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26.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

27. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

27.1. Cabe à contratada aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu
valor inicial atualizado.

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

28.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade
do contrato.

29. DA SUBCONTRATAÇÃO 

29.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

30. ANEXOS

30.1. ANEXO A - Instrumento de Medição de Resultado (IMR);

30.2. ANEXO B - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;

30.3. ANEXO C — Modelo de Planilha de Compensação de valores

 

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso
II, do Decreto nº 5.450/2005, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do
art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

 

(assinado eletronicamente)
IVAN GABRIEL DE OLIVEIRA

Técnico Administrativo
 
 

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ TEJO MARQUES

Chefe da Divisão de Administração e Finanças – DIAFI/RR

 

À vista de todo o detalhamento do objeto a ser contratado conforme consta neste Termo de
Referência, APROVO, nos termos previstos no ar go 9º, inciso II, do Decreto nº. 5.450/2005, pelo que
restituo para seguimento da instrução processual.

 

(assinado eletronicamente)
JOAQUIM PARIMÉ PEREIRA LIMA

Superintendente Substituto do Ibama em Roraima

 

 

ANEXO A - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

 

31. DA DEFINIÇÃO

31.1. Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços,
iden ficando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações
de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

31.2. Este anexo é parte indissociável do Contrato a ser firmado em decorrência da
contratação resultante do processo de licitação.

32. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

32.1. Os serviços da CONTRATADA serão avaliados por meio de três indicadores de
qualidade, são eles:

a) Indicador de Prazo máximo de Instalação - IPI;

b) Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Preventiva - PMP;

c) Indicador de Prazo Máximo para Realização da Manutenção Corretiva - PMC;

32.2. Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados
nas tabelas abaixo.

32.3. Cada indicador contribui com uma quan dade diferenciada de pontos de qualidade.
Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

32.4. A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e
100 (cem), correspondentes respec vamente às situações de serviço desprovido de qualidade e
serviço com qualidade elevada.

32.5. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos
de cálculo da pontuação de qualidade.
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INDICADOR 1 - Indicador de Prazo máximo de Instalação - IPI
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Medir o prazo de entrega, instalação e configuração dos equipamentos, no
início da execução contratual.

Meta a cumprir PMI < ou = 20 dias corridos

Instrumento de
medição

Data de assinatura do contrato

Forma de
acompanhamento

Pelo fiscal, por meio da contagem do prazo.

Periodicidade No inicio do Contrato.

Mecanismo de
Cálculo

PMI = ∑ Di

Onde: Di — Quan dade de dias corridos para realização da entrega,
instalação e configuração dos equipamentos.

Início de Vigência A partir da data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste
no pagamento

PMI < ou = 20 dias corridos = 50 Pontos
20 < PMI < ou = 25 dias corridos = 35 pontos
25 < PMI < ou = 30 dias corridos = 25 pontos

PMI > 30 dias corridos = 0 Pontos
Sanções Ver item 17

Observações
O que se busca com esse indicador é que a Contratada inicie a prestação de serviço

e atenda a demanda da Contratante, tempestivamente.
Esse indicador somente será utilizado no início da execução do contrato.

 

INDICADOR 2 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Preventiva - PMP
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Medir o prazo de resposta ao atendimento da manutenção preven va, ou seja,
reabastecimento de suprimentos consumíveis (toner, revelador, fusor, entre
outros).

Meta a cumprir PMP <= 8 horas úteis, considerando o horário de funcionamento do Ibama.

Instrumento de
medição

Registro de chamado técnico na central de atendimento, via e-mail ou via
preposto.

Forma de
acompanhamento

O fiscal técnico deverá verificar a diferença entre a hora/data da abertura do
chamado e a da realização do serviço, com disponibilização do equipamento.

Periodicidade Por Chamado, mensalmente

Mecanismo de
Cálculo

Para cada equipamento que possuir chamado de manutenção preventiva,
calcula-se:

PMP = ∑ Hi

Onde:

Hi = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção preven va, ou
seja, reabastecimento de suprimentos consumíveis (toner, revelador, fusor,
entre outros componentes), com a efetiva disponibilidade o equipamento.

PMPmédio = ∑  (Hi ocor1 + Hi ocor2 + Hi ocorn)/n

Onde: 

Hi ocor1 = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
preventiva na ocorrência 1.

Hi ocorn = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
preventiva na ocorrência n.

n = quantidade de ocorrências

Início de Vigência A partir da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

Na primeira medição
PMPmédio < ou = 8 horas úteis = 25 Pontos

8 < PMPmédio < ou = 15 horas úteis = 15 pontos
15 < PMPmédio < ou = 23 horas úteis = 5 pontos

PMPmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

A partir da segunda medição
PMPmédio < ou = 8 horas úteis = 50 Pontos

8 < PMPmédio < ou = 15 horas úteis = 40 pontos
15 < PMPmédio < ou = 23 horas úteis = 30 pontos

PMPmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

Sanções Ver item 17

Observações

O que se busca com esse indicador é que a Contratada
mantenha a funcionalidade do equipamentos e a regular prestação de serviço
e atenda a demanda da Contratante, tempestivamente.

 Não serão computados as horas de atraso quando estas
es verem sido ocasionados pela Contratante ou em virtude de concessão de
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prorrogação autorizada pela CONTRATANTE. Tais prazos deverão ser
expressamente indicados pelo fiscal do Contrato.

 

INDICADOR 3 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Corretiva - PMC
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Medir o prazo de resposta para a solução de problemas nos equipamentos.

Meta a cumprir PMP <= 8 horas úteis, considerando o horário de funcionamento do Ibama.

Instrumento de
medição

Registro de chamado técnico na central de atendimento, via e-mail ou via
preposto.

Forma de
acompanhamento

O fiscal técnico deverá verificar a diferença entre a hora/data da abertura do
chamado e a da realização do serviço, com disponibilização do equipamento.

Periodicidade Por Chamado, mensalmente

Mecanismo de
Cálculo

Para cada equipamento que possuir chamado de manutenção preventiva,
calcula-se:

PMP = ∑ Hi

Onde:

Hi = Quantidade de horas úteis para a conclusão da manutenção corretiva, com
a efetiva disponibilidade o equipamento.

PMPmédio = ∑  (Hi ocor1 + Hi ocor2 + Hi ocorn)/n

Onde: 

Hi ocor1 = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
corretiva na ocorrência 1.

Hi ocorn = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
corretiva na ocorrência n.

n = quantidade de ocorrências

Início de Vigência A partir da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

Na primeira medição
PMCmédio < ou = 8 horas úteis = 25 Pontos

8 < PMCmédio < ou = 15 horas úteis = 15 pontos
15 < PMCmédio < ou = 23 horas úteis = 5 pontos

PMCmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

A partir da segunda medição
PMCmédio < ou = 8 horas úteis = 50 Pontos

8 < PMCmédio < ou = 15 horas úteis = 40 pontos
15 < PMCmédio < ou = 23 horas úteis = 30 pontos

PMCmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

Sanções Ver item 17

Observações

O que se busca com esse indicador é que a Contratada
mantenha a funcionalidade do equipamentos e a regular prestação de serviço
e atenda a demanda da Contratante, tempestivamente.

 Não serão computados as horas de atraso quando estas
es verem sido ocasionados pela Contratante ou em virtude de concessão de
prorrogação autorizada pela CONTRATANTE. Tais prazos deverão ser
expressamente indicados pelo fiscal do Contrato.

 

33. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

33.1. O ajuste de valor em função do IMR, será procedido após a definição do valor a faturar,
conforme previsto no Item 20.17 deste termo de referência.

33.2. As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme
métodos apresentados nas tabelas acima.

33.3. A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final
no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações ob das para cada indicador,
conforme fórmula abaixo:
 

Pontuação total do serviço = Pontos “indicador 1” + Pontos “indicador 2” + Pontos “indicador 3”

33.4. Os pagamentos devidos, rela vos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela
pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

 

Faixas de pontuação de qualidade da
prestação de serviço

Pagamento devido Fator de ajuste de nível de serviço

De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95
De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93
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De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90

Abaixo de 40 pontos
90% do valor previsto

mais multa
0,90 + avaliar a necessidade de aplicação de

multa contratual

 

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]

 

33.5. A avaliação Abaixo de 40 pontos por três vezes, consecu vas ou não, ensejará a
rescisão do contrato.

 

33.6. CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador Critério (faixas de pontuação) Pontos Avaliação

1 - Indicador de Prazo máximo de Instalação - IPI

PMI < ou = 20 dias corridos 50

 
20 < PMI < ou = 25 dias corridos 35

20 < PMI < ou = 25 dias corridos 25

PMI > 30 dias corridos 0

 

2 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Preventiva - PMP

(pontuação referentes à primeira medição)

PMPmédio < ou = 8 horas úteis 25

 
 
 
 

8 < PMPmédio < ou = 15 horas úteis 15

15 < PMPmédio < ou = 23 horas úteis 5

PMPmédio > 23 horas úteis 0

 
3 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Corretiva - PMC

(pontuação referentes à primeira medição)

PMCmédio < ou = 8 horas úteis 25
 
 
 
 
 
 

8 < PMCmédio < ou = 15 horas úteis 15

15 < PMCmédio < ou = 23 horas úteis 5

PMCmédio > 23 horas úteis 0

Pontuação total dos Serviços  

 

ANEXO B - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços

 

m Descrição
Quant. de
máquinas

Marca/Modelo

Quant.
mensal

estimado
(A)

Unid.

Custo
unitário/cópia

(B)

Valor
mensal 

C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

Valor total
proposto 

(48 meses)
E = (D x 4) 

01

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

7  

5.800
página

impressa     

02

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

4.299
página

impressa     

03

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

1  

130
página

impressa     

04

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

82
página

impressa     

05
Impressão monocromá ca em equipamento
policromá co do Item 3, dentro da franquia,
sem fornecimento de papel

700
página

impressa     

TOTAL 8  11.011 -     

33.7. Validade: não inferior a 60 (sessenta) dias.

33.7.1. Informar o endereço eletrônico (site do fabricante dos produtos na Internet), onde se
possa efetuar consultas e atualizações.

33.7.2. Informar na proposta os números de telefones fixos e/ou po 0800 para abertura de
ordens de serviços e solicitação de suprimentos.

33.7.3. As propostas deverão apresentar as marcas e modelos dos equipamentos ofertados
com os respec vos acessórios, incluindo ainda o detalhamento dos custos unitários para a prestação
dos serviços.

33.7.4. Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da empresa
e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico, que acompanha o
material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo os casos
específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência e que sejam aceitos pelo Ibama.
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ANEXO C — Modelo de Planilha de Compensação de valores

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ TEJO MARQUES, Analista
Administrativo, em 17/03/2019, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN GABRIEL DE OLIVEIRA, Técnico Administrativo,
em 17/03/2019, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM PARIME PEREIRA LIMA, Superintendente
Substituto, em 18/03/2019, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4595259 e o código
CRC 628FC417.

Referência: Proces so nº 02025.002307/2018-20 SEI nº 4595259
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS EM PORTO VELHO/RO

PROCURADORES
AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, 3559 - LIBERDADE, PORTO VELHO - RO, 78900-000

PARECER n. 00025/2019/PFE/PFE-IBAMA-RO/PGF/AGU

NUP: 02025.002307/2018-20

INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
IBAMA

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

EMENTA: EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  MÁQUINAS
MULTIFUNCIONAIS DE FUNÇÃO COPIADORA E IMPRESSORA DIGITAL, COM FORNECIMENTO
DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, EXCETO PAPEL. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MINUTA
DO  EDITAL  E  SEUS  RESPECTIVOS  ANEXOS.  POSSIBILIDADE  LEGAL.  RECOMENDAÇÕES
NECESSÁRIAS. PARECER PELO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO, OBEDECIDAS AS
RECOMENDAÇÕES INDICADAS NOS PARÁGRAFOS 41,  42 ,  47,  48,  52  (c,  e e  f),  53 e  54 DESTE
PARECER

I – Relatório

1. Trata-se  de  procedimento  licitatório,  na  modalidade  pregão  eletrônico,  destinado  à  contratação  de  empresa  para
locação,  de  forma  contínua,  de  equipamentos  multifuncionais  (máquinas  copiadoras/impressoras  digital),  nova  e  sem  uso,  para
impressão de cópias, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com fornecimento e substituição de peças,
componentes e materiais utilizados na manutenção, bem como o fornecimento de todo o material de consumo, exceto papel, além de
fornecimento  de  software  de  gerenciamento  bilhetagem  de  cotas,  monitoramento  e  gestão  de  impressão,   a  fim  de  atender  a
Superintendência e demais unidades do IBAMA em Roraima.  

2. Instruem os autos, dentre outros, os seguintes documentos:

-  Abertura  de  processo  administrativo  devidamente  autuado  e  protocolado  no  SEI  sob  o  número
02025.002307/2018-20 (SEI 3707390).
- Ordem de Serviço nº 51/2018 (SEI 3758432).
- Termo de referência (SEI 4595259).
- Justificativa da necessidade da contratação (item 1 do Documento de Formalização da Demanda – DFD – SEI
3707390, item 4 do termo de referência – SEI 4595259 e item 1 do Estudo Técnico Preliminar da Contratação – SEI
3784212).
- Pesquisa de preços (SEI 4595224 e 4595225).
- Nota técnica informando como se chegou ao preço valor estimado para contratação, bem como explicando que,
mesmo solicitando orçamento de vários fornecedores, apenas um deles enviou planilha (SEI 4595244).
- Certificação de disponibilidade orçamentária (SEI 4595271).
- Minuta do edital e respectivos anexos (SEI 4595358).
- Ordem de serviço que nomeia a Equipe Planejamento de Contratação (SEI 3758432).
- Portaria de designação de pregoeiro e equipe de apoio (SEI 4595384).

3. Então, no dia 25/03/2019, foi encaminhada para análise desta Procuradoria Federal Especializada a minuta do edital,
com respectivos anexos.

4. É a síntese do necessário.

II – Fundamentação

5. Registre-se, preliminarmente, que as manifestações desta Procuradoria Federal Especializada, em hipóteses como a
retratada nestes autos,  restringem-se aos aspectos  jurídicos  do  procedimento,  não lhe  sendo lícito imiscuir-se  na  oportunidade e
conveniência que circunda a atividade administrativa.

6. De igual modo, a presente manifestação não se presta à análise de dados de natureza técnica ou administrativa, e tem
por base os dados que constam dos autos até a presente data.

7. Para preservar o princípio da impessoalidade e, em última análise, o princípio da isonomia, a Constituição Federal de
1988, no inciso XI do art. 37, estabeleceu que, “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

8. A Lei nº 8.666/93, regulamentando o citado dispositivo constitucional, estabeleceu normas gerais acerca de licitação e
contratos administrativos. Especificamente sobre o Pregão, como modalidade de licitação, vige a Lei nº 10.520/2002. Nos termos do
art. 1º deste ato normativo, o pregão destina-se à aquisição de “bens e serviços comuns”, assim entendidos “aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado” (art.  1º,
parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002). Na mesma linha, art. 1º do Decreto 3.555/2000.

9. O §1º do art. 2º da Lei nº 10.520/2002 admite a realização de pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia
da informação, nos termos de regulamentação específica. A regulamentação do pregão eletrônico foi feita por meio do Decreto nº
5.450/2005, o qual prevê que o pregão, destinado a aquisição de bens e serviços comuns, realizar-se-á sob a forma eletrônica, salvo
nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).

10. Fixadas essas premissas em torno da legislação aplicável ao pregão eletrônico, passa-se à análise do caso concreto.
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11. Este  procedimento  administrativo  destina-se  à  contratação  de  empresa  para  locação,  de  forma  contínua,  de
equipamentos multifuncionais, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento e substituição de
peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, bem como o fornecimento de todo o material de consumo, exceto papel, a
fim de atender a Superintendência e demais unidades do IBAMA em Roraima.

12. Inicialmente, saliente-se que o procedimento licitatório deve observar as normas elencadas na Lei 8.666/93, na Lei
10.520/2002 (pregão), bem como nos Decretos 5.450/2005 (pregão eletrônico) e 8.538/2015 (tratamento diferenciado à ME, EPP e
cooperativas).

13. Sobre esses comandos legais, frise-se que cada um deles prevê uma série de requisitos e exigências que deverão ser
cumpridas pela Administração Pública, sob pena de nulidade da licitação.

14. No que diz respeito à fase preparatória do pregão, o art. 3º da Lei nº 10.520/2002 dispõe:

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I  -  a  autoridade  competente  justificará  a  necessidade  de  contratação  e  definirá  o  objeto  do  certame,  as

exigências  de  habilitação,  os  critérios  de  aceitação  das  propostas,  as  sanções  por  inadimplemento  e  as

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas,

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os

indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da  licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o

pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto

do certame ao licitante vencedor. (grifos no original)

15. Igualmente, sobre a fase preparatória do pregão eletrônico, dispõe o art. 9º do Decreto nº. 5450/2005:

Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante,  com indicação do objeto de forma precisa,

suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou  desnecessárias,  limitem  ou

frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às

condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do

contrato e o atendimento das necessidades da administração;

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. (grifos no original)

16. Da análise dos dispositivos supra, conclui-se que a fase preparatória do pregão eletrônico deve, obrigatoriamente,
conter a apresentação do termo de referência pelo órgão requisitante, sua aprovação, apresentação de justificativa da necessidade da
contratação, o orçamento da compra ou serviço, elaboração de edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas, definição das
exigências de habilitação, das sanções aplicáveis e a designação do pregoeiro e sua equipe de apoio.

17. Sobre o termo de referência,  o art.  9º  do Decreto 5.450/2005 estabelece  os critérios  que deverão constar na  sua
elaboração, senão veja-se:

Art. 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: ...

§ 2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do

custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento,

valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso,

critério  de  aceitação do objeto,  deveres  do  contratado e  do contratante,  procedimentos  de  fiscalização e

gerenciamento do contrato,  prazo de execução e  sanções,  de  forma clara,  concisa e  objetiva.  (grifos  no

original)

18. Da apreciação do termo de referência de SEI 4595259,  verifica-se que o objeto contratual pode perfeitamente ser
enquadrado no conceito de bens e serviços “comuns”, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos. E assim foi feito nos itens 01 e 07 do termo de referência.

19. Destaque-se,  que  o  art.  9º  do  Decreto  n.º  5.450/2005  exige  a  “elaboração  de  termo  de  referência  pelo  órgão
requisitante”, a “aprovação do termo de referência pela autoridade competente” e a “elaboração do edital”, o que foi feito nos autos do
processo licitatório, conforme se observa dos SEI 4595259 e 4595358.  Nesse ponto, cabe observar que a aprovação do termo de
referência foi feita mediante assinatura no SEI do termo de referência pelo superintendente substituto.

20. O objeto do certame foi explicitado nos itens 01 e 09 do Termo de Referência e no item 01da Minuta do Edital (item
01do edital). Entende-se que a definição do objeto do certame está precisa, suficiente e clara, conforme inciso II, do artigo 3° Lei nº
10.520/2002.

21. Além disso, como bem observa o art. 3º da Lei 10.520/2002 e art. 9º do Decreto 5450/2005, a fase preparatória do
pregão deve ser instruída com a justificativa da necessidade de contratação e o orçamento da compra ou serviço. Esses dispositivos
afirmam  que  antes  da  elaboração  da  minuta  do  edital,  deve-se  apresentar  em  documentos  separados  a  justificativa  da
necessidade da contratação e o orçamento da compra ou serviço.

22. A necessidade da contratação foi exposta no procedimento licitatório em várias ocasiões: item 1 do Documento de
Formalização da Demanda – DFD – SEI 3707390,  item 4 do termo de referência – SEI 4595259 e item 1 do Estudo Técnico
Preliminar da Contratação – SEI 3784212. Assim, atendida a exigência legal.

23. Sobre o orçamento, há de se observar o disposto no art. 2º da IN 05/2014, com a redação dada pela IN 03/2017:
“Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: . (Alterado pela

Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 I - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; (Alterado

pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias

anteriores à data da pesquisa de preços; (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde

que contenha a data e hora de acesso; ou (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)
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IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180

(cento e oitenta) dias. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não,

devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado no processo administrativo a metodologia

utilizada para obtenção do preço de referência. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de

2017)

§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a

mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto

de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os

valores inexequíveis e os excessivamente elevados. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de

2017)

§3º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados pela autoridade

competente. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

 §4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação

entre os valores apresentados. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

§5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios

fundamentados e descritos no processo administrativo. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril

de 2017)

 §6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos

de três preços ou fornecedores." (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)”

24. Conforme  Nota  Técnica  de  SEI  4595244,  foi  feita  pesquisa  tanto  no  painel  de  preços  disponível  no  site  do
planejamento,  como  mediante  solicitação  de  orçamento  a  fornecedores  locais.  Porém,  quanto  aos  fornecedores,  apenas  um
encaminhou orçamento. Explica a nota técnica que alguns dos valores encaminhados pela única fornecedora local que apresentou
cotação  e  preço  foram  desconsiderados  porque  estavam  muito  acima  dos  valores  encontrados  no  painel  de  preços  do  site  do
planejamento. Cabe observar que, apesar de o texto da nota 2 ter sido abruptamente interrompido, o sentido da frase é facilmente
inteligível,  estando claro  que  a  desconsideração  do  valor  se  deu  para  que não  houvesse  superfaturamento  dos  itens  na  fase  de
estimativa de preços.

25. Pois, a própria IN estabelece que a estimativa de preços pode ser elaborado com base em um critério ou combinado
mais de um. Também prescreve que preços destoantes podem ser desconsiderados, desde que de forma fundamentada, o que foi feito
no presente processo. Ainda há preferência legislativa pelo critério do inciso I, que foi o utilizado pelo IBAMA. Enfim, considerando
que a nota técnica foi bem fundamentada, demonstrando que a estimativa de preços foi elaborada de acordo com a legislação, entendo
por atendido tal requisito.

26. Outrossim,  observa-se  a  ratificação  por  parte  do  Ordenador  de  Despesas  a  respeito  da  economicidade  e  da
vantajosidade  da  contratação,  feita  mediante  assinatura  conjunta  da  Nota  Técnica  por  seu  elaborador,  chefe  da  divisão  e  pelo
superintendente. Nessa toada, cabe ressaltar que, ante a inabilidade e incompetência técnica deste órgão jurídico-consultivo para a
aferição quanto ao conteúdo da economicidade, a Administração Pública assume, por seus órgãos e setores competentes, o ônus e
conseqüências dessa incumbência.

DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

27. A Lei,  com o  propósito  de  não  engessar  a  Administração,  despreocupou-se  de  fixar  período  inicial  de  vigência
dos  contratos  administrativos.   A natureza da  prestação é  que vai  guiá-la  à  escolha do  prazo com vistas ao  eficaz  atendimento
do interesse público, cumprindo o Edital a tarefa de indicá-lo para conhecimento de todos aqueles que tenham interesse em contratar
com a Administração. 

28. Fundamental,  no  entanto,  que,  diante  da  peculiaridade  e  complexidade  do  objeto,  fique  inquestionavelmente
demonstrado no processo o benefício advindo da definição do prazo de vigência contratual superior à regra (12 meses), conforme
orienta a AGU:

"NOS  CONTRATOS  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  NATUREZA  CONTINUADA  DEVE-SE
OBSERVAR  QUE:  A)  O  PRAZO  DE  VIGÊNCIA  ORIGINÁRIO,  DE  REGRA,  É  DE  ATÉ  12
MESES;  B)EXCEPCIONALMENTE,  ESTE  PRAZO  PODERÁ  SER  FIXADO  POR  PERÍODO
SUPERIOR  A  12  MESES  NOS  CASOS  EM  QUE,  DIANTE  DA  PECULIARIDADE  E/OU
COMPLEXIDADE  DO  OBJETO,  FIQUE  TECNICAMENTE  DEMONSTRADO  O  BENEFÍCIO
ADVINDO PARA A ADMINISTRAÇÃO; E C) É JURIDICAMENTE POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO POR PRAZO DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE." (g.n) [ORIENTAÇÃO
NORMATIVA Nº 38/AGU/2011] 

29. Feitas essas colocações, cabe ressaltar que, por definição, de acordo com o art. 15 da IN 05/2017 do Ministério do
Planejamento  e,  Desenvolvimento  e  Gestão,  os  serviços  continuados  são  aqueles  que,  pela  sua essencialidade,  visam atender  à
necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio
público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade,  de modo que sua interrupção possa comprometer a
prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

30. Considerando que a impressão de documentos atende às necessidades permanentes e contínuas do IBAMA, haja vista
que, dentre outros documentos, há necessidade de imprimir notificações e ofícios a serem encaminhados aos autuados, contribuintes de
TCFA e a outros entes públicos, inegável que o referido serviço enquadra-se no conceito de serviço continuado, sendo aplicável o art.
57 da Lei 8666/93. Cabe observar que o enquadramento como necessidade permanente e contínua foi muito bem exposto no item 7.1
do termo de referência.

31. Como o presente caso tem por objeto a locação de máquinas multifuncionais para impressão de cópias, incluindo a
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na
manutenção, bem como o fornecimento de todo o material de consumo, exceto papel, o período de vigência da contratação foi
fixado em 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, inciso IV, da lei 8666/93, estando toda a fundamentação exposta no
item 12 do termo de referência.

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual,  os quais
poderão ser  prorrogados  se  houver  interesse  da Administração e  desde  que isso tenha sido previsto  no ato
convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
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III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-
se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

32. Nesse  ponto,  é  importante  destacar  que a  escolha pelo período  de 48  meses   o  IBAMA está  de  acordo  com as
orientações constantes do site do governo federal, mais especificamente no item 1.8 das “Boas Práticas, orientações e vedações para
contratação de serviços de outsourcing de impressão”, disponível no sítio:

https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos
/Boas%20Praticas%20orientacoes%20e%20vedacoes%20para%20contratacao%20de%20Servicos%20de%20Outsourcing%20de%20Impressao%20-
rev.%201a.pdf

33. Tal período mais estendido tem por objetivo a amortização dos custos com aquisição dos equipamentos de forma
diluída por toda a vigência contratual, que, nesse caso, é muito maior, o que redundará num valor mensal inferior àquele que seria pago
se a contratação fosse de apenas 12 meses, já que a Administração acabaria por pagar pelos custos da aquisição dos equipamentos
todos os anos. E resumo, ao invés de pagar indiretamente pela aquisição dos equipamentos de forma diluída em 12 meses, pagará de
forma diluída por 48 meses, reduzindo o valor mensal pago.

34. A escolha pelo prazo de vigência  maior também encontra aprovação  pelo Tribunal  de Contas da  União (TCU),
conforme  trecho  contido  no  número  6,  da  página 148,  do  Guia  de  boas  práticas  em contratação  de  soluções  de  tecnologia  da
informação v1.0,  do TCU, bem como o  entendimento contido  na Decisão 695/96 – Plenário/TCU - Ata 43/96,  Processo nº  TC
005.147/95-6, a seguir transcritos:

Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação

"6) Em alguns contratos, o custo para a inserção da empresa no órgão pode ser alto (e.g. contratação de

servisse desk), de modo que, se o período de vigência do contrato for curto, a empresa pode considerar que o

risco de não haver prorrogação seja alto, o que tende a aumentar os preços ofertados. Em casos desse tipo, é

aconselhável definir um período de vigência mais longo (e.g. dois ou três anos), bem como possibilidade de

prorrogações (e.g. anuais)."

Decisão 695/96 - Plenário - Ata 43/96 Processo nº TC 005.147/95-6

“2 - Firmar o entendimento de que:

a)  a  duração dos  contratos  de  que  trata  o  art.  57,  inciso  II,  da Lei  nº  8.666/93,  deve  ser,  já  de  início,

dimensionada de modo inequívoco, definitiva e incondicionada, com base na ponderação de dados técnicos e

objetivos que assegurem que a duração fixada (2 anos, 3 anos, etc.) seja a que melhor se preste à obtenção

das condições mais vantajosas para a Administração, inclusive quanto ao preço. Dimensionada esta duração,

somente em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização superior, o prazo poderá ser

prorrogado em até 12 (doze) meses, nos termos do § 4º do referido art. 57 da Lei nº 8.666/93, alterada pela de

nº 8.883/94 e pela Medida Provisória nº 1.081/95; (Alíneas excluídas pela Decisão 827/96 - Ata 51 - Plenário)

b)  nada  impede  -  aliás,  é  recomendável  -  que  o  próprio  certame  licitatório  seja  utilizado  para  se  aferir

objetivamente qual a duração contratual que propicia condições mais vantajosas para a contratação, inclusive

quanto ao preço. Para isso, é bastante que a Administração exija no edital que os licitantes formulem propostas

alternativas de preços, e, se for o caso, de outras condições contratuais para as hipóteses de a duração do

ajuste, a ser firmado ulteriormente, vir a ser fixada ("dimensionada") em 1,2,3,4 ou 5 anos;”

35. Conforme  se  observa  dos  itens  12.1  a  12.8  do  termo  de  referência,  foram  estabelecidos  requisitos  ligados  à
vantajosidade de preço e manutenção da boa prestação do serviço e dos requisitos de habilitação para a continuidade da contratação.
Assim, considerando o IBAMA que estabeleceu requisitos para garantia contra eventual mau prestador do servido e que fundamentou
bem o prazo de vigência maior, entendemos pela aprovação do prazo de vigência diferenciado de 48 meses.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E PREFERÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO

36. Quanto  às  condições  para  a  participação  no  certame,  os  critérios  de  aceitação  das  propostas  e  preferências  de
contratação, há de se observar que as contratações de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal
são regidas pelo Decreto 7174/2010, que assim prescreve quanto a este aspecto:

Art. 4o  Os instrumentos convocatórios para contratação de bens e serviços de informática e automação deverão
conter regra prevendo a aplicação das preferências previstas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123,
de 2006,  observado o disposto no art. 8o deste Decreto.

Art. 5o  Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de
1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo
Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

Parágrafo único.  As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do
caput terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas
enquadradas no mesmo inciso.

37. No caso em comento, há de se observar que o preço médio total num período de 12 meses chegaria a R$ 40.746,36,
conforme item 1.3 do termo de referência, logo menor que R$80.000,00 (oitenta mil reais), mas superaria os R$ 80.000,00 no caso de
contratação inicial pelo período de 48 meses, o que poderia levar à conclusão de que a licitação não seria exclusiva para EPP e ME.

38. Porém, cabe transcrever a nova redação do enunciado da Orientação Normativa 10/2009 da AGU:

"PARA  FINS  DE  ESCOLHA  DAS  MODALIDADES  LICITATÓRIAS  CONVENCIONAIS
(CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE), BEM COMO DE ENQUADRAMENTO DAS
CONTRATAÇÕES PREVISTAS NO ART. 24, I e II, DA LEI Nº 8.666/1993, A DEFINIÇÃO DO VALOR DA
CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E AS POSSÍVEIS
PRORROGAÇÕES.  NAS  LICITAÇÕES  EXCLUSIVAS  PARA  MICROEMPRESAS,  EMPRESAS  DE
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS, O VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL
REAIS)  REFERE-SE  AO  PERÍODO  DE  UM  ANO,  OBSERVADA  A  RESPECTIVA
PROPORCIONALIDADE EM CASOS DE PERÍODOS DISTINTOS."

39. Pois bem, no caso em comento, segundo a planilha do item 1.3 do termo de referência a contratação será inferior R$
80.000,00  (oitenta   mil  reais),  logo,  deve  o  edital  estabelecer  a  EXCLUSIVIDADE  na  participação  na  licitação  para
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microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP, microempreendedor individua- MEI e sociedades cooperativas de
consumo, nos termos do art. 1º, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 8.538/2015, abaixo transcrito.

Art. 6º  Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

40. Nesse ponto, chamamos atenção para o parágrafo 9 da Nota 85/2016/DECOR/CGU/AGU que ensejou fundamentou a
alteração da redação da ON 10/2009.

9. No entanto, o Tribunal de Contas da União, recentemente, alterou seu entendimento no Acórdão nº
1.932/2016,  proveniente do Plenário. Segundo entenderam os Ministros, no caso de serviços de natureza
continuada,  o  limite  de  contratação  no valor  de  R$  80.000,00,  de  que  trata  o  art.  48,  inciso  I,  da  LC
123/2006, refere-se a um exercício financeiro, razão pela qual, à luz da Lei 8.666/1993, considerando que
esse tipo de  contrato pode ser prorrogado por  até  sessenta meses,  o  valor total  da contratação pode
alcançar R$ 400.000,00 ao final desse período, desde que observado o limite por exercício financeiro (R$
80.000,00).  Além  disso,  para  contratos  com  períodos  diversos,  deve  ser  considerada  sua
proporcionalidade.

41. Sendo  assim,  o  edital  deve  ser  adaptado  para  que  a  participação  no  pregão  seja  EXCLUSIVA  para
microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP, microempreendedor individua- MEI e sociedades cooperativas de
consumo.

42. Considerando que o art.  3º,  §2º,  da  Lei  8248/91 e  o art.  5º  do  Decreto  7174/2010 estabelecem critérios de
preferência na contratação específica para bens e serviços na área de informática e automação, nos casos de  igualdade de
condições (incluindo preço); entendemos que o item 6.22.1 do edital deve ser alterado para estabelecer a ordem de preferência
prevista no art. 5º do Decreto 7174/2010, a seguir transcrito.

Art. 5o  Será assegurada preferência na  contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de
1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo
Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

Parágrafo único.  As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do caput
terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no
mesmo inciso.

43. Verifica-se que foi acostada a portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio dentre os servidores do IBAMA
(SEI 4595384), estando atendido o requisito estabelecido no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002.

44. Foi emitida a certificação de disponibilidade orçamentária (SEI 4595271), ), estando atendido o requisito estabelecido
o requisito estabelecido no art. 7º, §2º, inciso III, da Lei 8666/93.

DA EXIGÊNCIA DE VISTORIA

45. Há no edital exigência de vistoria aos locais de prestação do serviço.

46. Porém, cabe observar que a vistoria ao local dos serviços somente deve ser exigida quando for imprescindível ao
cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo
de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável
técnico de que possui pleno conhecimento do objeto,  conforme art. 30, inciso III, da Lei 8.666/93 e jurisprudência deste TCU
(Acórdãos 983/2008, 2.395/2010 e 2.990/2010, todos do Plenário).

47. Nesse contexto, sugerimos à Administração avaliar se realmente é imprescindível que haja vistoria dos licitantes no
presente caso, haja vista que a exigência de vistoria poderá ensejar redução da concorrência.

48. De qualquer forma, caso o IBAMA pretenda manter tal exigência, deverá prever no edital a possibilidade de
substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto a
ser contratado e do local em que os serviço será prestado.

DAS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

49. Nas licitações referentes à contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, a legislação
prescreve exigências/fases adicionais, tendo sido desenvolvido o Modelo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação –
MCTI, baseado nas fases e processos descritos na IN 04/2014.

50. Apesar de o art. 1º, parágrafo 1º, da IN 04/2014 estabelecer que aquele normativo não se aplica às contratações cuja
estimativa seja de valor abaixo de R$80.000,00 e de o valor anual dessa contratação ser inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil), fato é
que o IBAMA/RR observou os normativos ali contidos, o que demonstra uma maior cautela no planejamento administrativo, sendo
acertada tal escolha.

51. A IN 4/2014, em seu art. 8º, estabelece que “as contratações de Soluções e Tecnologia da Informação deverão seguir
três fases”. São elas:

- PCTI – Planejamento da Contratação de Soluções de TI;
- SFTI – Seleção do Fornecedor de Soluções de TI; e
- GCTI – Gestão do Contrato de Solução de TI.

52. No que tange à fase interna da licitação, nomeada nesse modelo de “PCTI – Planejamento da Contratação de Soluções
de TI”, encontramos no capítulo 6, do Guia de Boa Práticas do Ministério do Planejamento, orientação acerca da fase de planejamento
da contratação (fase interna da licitação), observando que tal fase é composta de quatro processos, quarenta e seis atividades e produz
sete artefatos ou documentos. Em síntese, devem constar da fase interna os seguintes documentos:

a)  Documento  de  Oficialização  da  Demanda  –  DOD.  No  presente  processo,  entendemos  que  o  “Pedido/
Solicitação de Serviços – PSS 05/2018 fez às vezes do DOD, já que, por meio dele, a área requisitante encaminhou
o pedido à área técnica, especialista em Tecnologia da Informação, para elaboração do estudo técnico preliminar.
Assim, entendemos cumprida tal exigência com o documento de SEI 3707390.
b) Avaliar  se  há alinhamento  da contratação pretendida ao  Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informação
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(PDTI),  que é o instrumento de diagnóstico,  planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da
Informação que visa  atender  às  necessidades  tecnológicas  e  de  informação de um órgão  ou entidade para  um
determinado período. Em síntese, deve verificar se essa solução em TI de locação de impressoras para atender a
necessidade de impressão do IBAMA/RO está em alinhamento com a solução encontrada pela Direção Central do
IBAMA em Brasília. Entendemos cumprida tal exigência no item 5 do termo de referência.
c)  Instituir  a  Equipe  de  Planejamento da  Contratação  composta  pelo  Integrante  Técnico,  Integrante
Administrativo e Integrante Requisitante, indicados pelas respectivas áreas. A instituição da equipe deverá ser feita
em documento próprio contendo os dados do contato de cada um dos integrantes. Consta do processo ordem de
serviço que nomeia a Equipe Planejamento de Contratação (SEI 3758432). Porém, falta os dados de contato dos
membros da equipe e também a designação do integrante administrativo.
d) Estudo Técnico Preliminar, que envolve definir  e especificar necessidades da contratação,  avaliar soluções
disponíveis; analisar custos, escolher solução de TI; justificar escolha da solução de TI; avaliar necessidades de
adequação;  avaliar  e  definir  recursos  materiais  e  humanos;  definir  mecanismos  de  continuidade  e  analisar
viabilidade da contratação. Consta do processo tal documento (SEI 3784212), sendo expostas no item 5 as razões da
escolha administrativa.
e) Modelo de Termo de Compromisso - sugerimos utilizar o modelo constante da fl. 158 a 163 do Guia de
Boas Práticas do Ministério do Planejamento (anexado no SEI anterior a este). Tal termo deve constar do edital
como anexo do contrato, uma vez que deverá ser assinado pela contratada no mesmo ato de assinatura do contrato.
f) Modelo de Termo de Ciência – sugerimos utilizar o modelo constante da fl. 157 do Guia de Boas Práticas do
Ministério do Planejamento (anexado no SEI anterior a este). Tal termo deve constar do edital como anexo do
contrato, uma vez que deverá ser assinado pelos funcionários da contratada quando da assinatura do contrato.
g) Análise de Riscos – tem por objeto identificar riscos que comprometem o sucesso da contratação; riscos de não
atendimento  das  necessidades;  probabilidade  de  ocorrência;  danos  potenciais;  definir  ações  de  prevenção,
responsáveis e ações de contingência. Tal análise consta do documento de SEI  4595254.
h) Termo de Referência – consta do SEI 4595259.

53. Pois bem, considerando que nem todos os documentos constam do processo (alíneas c, e e f), sugerimos correção,
conforme indicado no parágrafo anterior.

54. Após a licitação, deverá ser desconstituída a equipe de planejamento da contratação, devendo ser nomeados o gestor
e fiscais do contrato (fiscal técnico, fiscal requisitante do contrato e fiscal administrativo).  Nesse ponto, é importante que os
fiscais sigam as recomendações contidas no capítulo 8 da Guia de Boas Práticas do Ministério do Planejamento (a partir da fl. 79).

III - Conclusão

55. À vista do exposto, opina-se pelo prosseguimento do feito, observadas as recomendações indicadas nos parágrafos 41,
42 , 47, 48, 52 (c, e e f), 53 e 54.

56. O saneamento dessas irregularidades dispensa a nova remessa dos autos a esta Procuradoria Federal Especializada.

57. Considerando que a procuradora subscritora não ocupa cargo de chefia e para os fins do art. 2º, V, da Portaria Conjunta
IBAMA – PFE-IBAMA/Sede nº 01/2013 c/c art. 7º da Portaria AGU nº 1.399/09, encaminhe-se à procurador chefe da Procuradoria
Federal junto ao IBAMA/RR para apreciação.

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2019.

CARINE NUNES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

PROCURADORA FEDERAL

PFE/IBAMA/RO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 02025002307201820 e da chave de acesso a7feb866

Documento assinado eletronicamente por CARINE NUNES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código  246837673  no  endereço  eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARINE NUNES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA. Data e Hora:
04-04-2019 14:30. Número de Série: 17350063. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes , 4358 - Ba i rro Aeroporto, , Boa  Vis ta/RR, CEP 69304-650

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ibama.gov.br
  

EDITAL Nº 7/2019

Processo nº 02025.002307/2018-20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019

 

Torna-se público que o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - Ibama, por meio do Núcleo de Compras e Contratos da Superintendência no Estado de
Roraima, sediado  na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 4358 - Bairro Aeroporto, Boa Vista/RR, realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, do po menor preço por  lote/grupo ,
sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21
de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Norma vas
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Norma va
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

 
Tipo de Licitação: Menor preço global
Entrega de propostas: 07/06/2019
A partir da publicação no seguinte endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
 
Etapa de Lances: [07/06/2019]
Abertura da seção pública:

- Horário: 09:30 (horário oficial de Brasília)
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Código da UASG: 193122

 

Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impedi vo à realização, a
sessão pública será adiada para o primeiro dia ú l subsequente, man dos o mesmo local e horário,
salvo comunicação em contrário do pregoeiro.

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços con nuos de outsourcing de impressão, na modalidade franquia de páginas
mais excedente, contemplando a disponibilização de impressoras mul funcionais, novas e de primeiro
uso, e a prestação de serviço de suporte e manutenção, inclusive o fornecimento de todos os
suprimentos, peças e materiais consumíveis (toner e outros) originais, exceto o papel de impressão,
com o fornecimento de so ware de gerenciamento - bilhetagem de cotas, monitoramento e gestão de
impressão.conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 05 (cinco) itens, conforme
tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
Portal de Compras do Governo Federal (Compras Governamentais) e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União e consignados para o Ibama para o exercício de 2019, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  19211/193122

Fonte: 0174 ou 0250

Programa de Trabalho: 18.122.2124.2000.0000 - Administração da unidade

Elemento de Despesa: 339040.16

PI: 2000-0000

2.2. Sempre que a vigência do Contrato ultrapassar a vigência dos respec vos créditos
orçamentários, será providenciada dotação orçamentária própria para cobertura do período
subsequente.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o
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www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer ficado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden fique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3,
de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da
legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. ins tuições sem fins lucra vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a par cipação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º
a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a vidades
previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº
1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec vos atos
constitutivos.

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5. Como condição para par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. nos itens exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens em que a par cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.5.3. que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.6.  que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
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Constituição Federal;

4.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automa camente a fase de
recebimento de propostas.

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas
apresentadas.

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

5.5.1. valor total do item/grupo;

5.5.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência.

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha
de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto

5.7.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quan ta vo necessário, com base na
alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP
n.5/2017.

5.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompa vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:

5.8.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

5.8.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

5.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos úl mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização,
a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas con das, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan dades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

5.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando par ciparem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018
-TCU - Plenário);

5.14.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons tuição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini vo em sen do
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automa camente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa compe va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/grupo.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

6.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.

6.17. Em relação a itens não exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe vada a verificação automá ca, junto à
Receita Federal, do porte da en dade empresarial. O sistema iden ficará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par cipantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

6.18. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.22. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é
utilizada como um dos critérios de classificação.

6.22.1. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº
8.248, de1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:
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6.22.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

6.22.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

6.22.1.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal.

6.22.1.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos itens
acima terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes
empresas enquadradas no mesmo inciso

6.22.2. Persis ndo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de
desempate.

6.23. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja ob do melhor preço,
observado o critério de julgamento, não se admi ndo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

6.24. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

7.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

7.2.3.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance
que:

a) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter norma vo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3°
do ar go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jus ficada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

7.6.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle r com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.6.4. O Pregoeiro analisará a compa bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles pra cados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

7.6.5. Erros no preenchimento da planilha não cons tuem mo vo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que
não haja majoração do preço proposto.

7.6.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para a vidades de prestação de
serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.

7.6.5.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
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ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, des nadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a
causar prejuízos aos demais licitantes;

7.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

7.10. Nos itens não exclusivos para a par cipação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar gos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va,
man do pelo Conselho Nacional de Jus ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra vos -
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impedi vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

a) A tenta va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

b) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

8.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.3. Também poderão ser consultados os sí os oficiais emissores de cer dões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer dão correspondente por meio do sí o
oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (DUAS) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

8.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que não es verem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Norma va SEGES/MP nº
3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação Jurídica e à
Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições
descritas adiante.

8.6. Habilitação jurídica:

8.6.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.6.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.6.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das
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Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.6.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

8.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.8. Qualificação Econômico-Financeira:

8.8.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.8.2.1. no caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.8.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dospela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

 

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

 

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor es mado
da contratação ou do item pertinente.

8.9. Qualificação Técnica:

8.9.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, rela vamente a todos os itens, deverão
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.9.1.1. Comprovação de ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades
e prazos compa veis com o objeto desta licitação, ou com o item per nente, por período não inferior a
três anos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.

a) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
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decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5,
de 2017.

c) Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os
três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

d) Poderá ser admi da, para fins de comprovação de quan ta vo mínimo do serviço,
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

e) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e
local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.9.2. Declaração de que instalará escritório na cidade de Boa Vista-RR, ou em um raio
máximo de até 30 km da cidade de Boa Vista-RR (adequada ao item para o qual apresentar proposta)
a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a par r da vigência do contrato, em
cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, conforme modelo
do Anexo deste Edital. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido,
deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

8.9.3. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsável.

8.9.3.1. O atestado de vistoria poderá ser subs tuído por declaração emi da pelo licitante em
que conste, alterna vamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume
total responsabilidade por este fato e não u lizará deste para quaisquer ques onamentos futuros que
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 30 (trinta) minutos após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o
envio da documentação por meio do e-mail licitacao.rr@ibama.gov.br

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

8.10.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da
matriz.

8.10.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

8.11. A existência de restrição rela vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade coopera va equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

8.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

8.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es ver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumula vamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que es ver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
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8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor;

9.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

9.1.4.  conter a indicação da marca e modelo dos equipamentos ofertados, bem como sí o
eletrônico do fabricante/distribuidor.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alterna vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali con das ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
mo vada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais mo vos, em campo
próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes vidade e a
existência de mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
in mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de
aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con dos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a par r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi da à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota está subs tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar gos
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar gos 79 e 80 da
mesma Lei.

14.4. O prazo de vigência da contratação é de 48 (quarenta e oito) meses prorrogável por
mais 12 (doze) meses conforme previsão no instrumento contratual e no termo de referência.

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden ficar
possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não es ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes
da contratação.

14.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injus ficadamente, recusar-se à assinatura,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. apresentar documentação falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. não mantiver a proposta;

19.1.6. cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
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subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.3.2. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor es mado do lote/grupo prejudicado pela
conduta do licitante;

19.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 20.1 deste
Edital.

19.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá ca de
infração administra va pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao.rr@ibama.gov.br ou por pe ção dirigida ou protocolada no endereço Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, 4358 - Bairro Aeroporto, Boa Vista/RR, CEP 69304-650, Núcleo de Compras e Contratos.

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro
dia ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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21.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

21.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

21.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou ob dos no endereço da Sede
da Superintendência do Ibama em Roraima, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 4358 - Bairro Aeroporto,
Boa Vista/RR, CEP 69304-650 nos dias úteis, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administra vo permanecerão com vista franqueada
aos interessados.

22. DOS ANEXOS

22.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

22.1.1. Anexo I – Termo de Referência (SEI nº 4595259).

22.1.2. Anexo II – Modelo de Planilha de Preços e Formação de Custos .

22.1.3. Anexo III – Minuta de Contrato.

22.1.4. Anexo IV – Declaração de vistoria

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela
autoridade responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno da IBAMA, cujos
fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de
29 de janeiro de 1999.

Documento assinado eletronicamente por DIONISON GIL IZIDORIO DOS SANTOS, Técnico
Administrativo, em 22/05/2019, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM PARIME PEREIRA LIMA, Superintendente
Substituto, em 22/05/2019, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 5109318 e o código
CRC 2D3E9178.

ANEXOS

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 4595259)

  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 02025.002307/2018-20

1. OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con nuos de outsourcing de
impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente, contemplando a disponibilização de
impressoras mul funcionais, novas e de primeiro uso, e a prestação de serviço de suporte e
manutenção, inclusive o fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais consumíveis (toner
e outros) originais, exceto o papel de impressão, com o fornecimento de so ware de gerenciamento -
 bilhetagem de cotas, monitoramento e gestão de impressão.

1.2. QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS E REFERENCIAIS

1.3. A quan dade de equipamentos, o volume de impressão e o valor es mado a contratar
segue abaixo demonstrado:

Quant. de
Quant. 

estimada
Quant.
mensal

Custo
unitário/cópia Valor

Valor anual
Valor a

contratar (48
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Item Descrição
Quant. de
máquinas

estimada
p/48

meses

mensal
estimado

(A)

Unid.
unitário/cópia

mensal 
C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

contratar (48
meses)

E = (D x 4)
Valor Médio
apurado (B)

01

Impressão em mul funcional
monocromá ca, tecnologia
eletrofotográfica a seco - Tipo I, dentro
da franquia, sem fornecimento de papel

7

278.400 5.800
página

impressa
0,35 2.030,00 24.360,00 97.440,00

02

Impressão em mul funcional
monocromá ca, tecnologia
eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem
fornecimento de papel

206.352 4.299
página

impressa
0,17 730,83 8.769,96 35.079,84

03

Impressão em mul funcional
policromá ca, tecnologia
eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
dentro da franquia, sem fornecimento
de papel

1

6.240 130
página

impressa
2,37 308,10 3.697,20 14.788,80

04

Impressão em mul funcional
policromá ca, tecnologia
eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem
fornecimento de papel

3.936 82
página

impressa
1,37 112,34 1.348,08 5.392,32

05

Impressão monocromá ca em
equipamento policromá co do Item 3,
dentro da franquia, sem fornecimento
de papel

33.600 700
página

impressa
0,31 217,00 2.604,00 10.416,00

TOTAL 8 528.528 11.011 - - 3.398,27 40.779,24 163.116,96

 

2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

2.1. Os serviços serão prestados em três instalações, localizadas em endereços dis ntos,
conforme abaixo descrito:

a) Sede da Superintendência do Ibama no Estado de Roraima: Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, n°. 4.358 - Aeroporto - Boa Vista - RR - CEP 69.310-005;

b) Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas: Rua Andrômeda, esquina com
Avenida do Sol, Cidade Satélite, Boa Vista - RR - CEP: 69317-450;

c) Unidade Técnica em Pacaraima - UT Pacaraima: Av. Panamericana s/n°, Centro
69345-000, Pacaraima - RR.

2.2. A distribuição dos equipamentos é a seguinte:

Local

Quantidade
aproximada de

servidores e
colaboradores

Dependência

Quantidade de máquinas
desejável

Multifuncional
Monocromática

Multifuncional
monocromática/

Policromática

Sede da
Superintendência

70

Gabinete - 1

Ditec 1 -

Diafi 1 -

Nuip/Nuarre 1 -

Transporte/Patrimonio 1 -

Prevfogo 1 -

Cetas 3 Única 1 -

UT Pacaraima 4 Única 1 -

TOTAL 7 1

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação visa prover serviços de impressão corpora va aos diversos
setores da Superintendência, do Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas e da Unidade Técnica
de Pacaraima.

3.2. Os serviços de impressão contribuem para a consecução de a vidades finalís cas e
administra vas. Dessa forma, a contratação deste serviço almejar a qualidade da impressão,
disponibilidade do serviço, segurança na preservação das informações e sustentabilidade ambiental.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. Ins tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi
criado pela Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, como autarquia federal dotada de personalidade
jurídica de direito público, autonomia administra va e financeira, vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA).

4.2. O Ibama integra a estrutura do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
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da Informação - SISP na figura de órgão seccional, cuja principal competência é cumprir e fazer cumprir
as polí cas, diretrizes e normas emanadas do órgão Setorial do SISP a que está vinculado, conforme o
Decreto 7.579/2011.

4.3. A lógica expressa pelas melhores prá cas relacionadas à gestão de TI é precisa quando
recomenda que qualquer ins tuição, pública ou privada, que realize uma gestão eficiente dos recursos
área de Tecnologia da Informação (TI), necessita contar com um planejamento no qual estejam
relacionadas todas as metas da ins tuição associadas às ações que a área de TI terá que executar
como a parte que compete a esta área para o alcance daquelas metas.

4.4. Nestes termos, a contratação dos serviços de impressão e reprografia deve assegurar
que essa natureza de a vidade agregue valor ao negócio, ou seja, à consecução da missão e
competências do Ibama, garan ndo a infraestrutura e serviços corpora vos de TI necessários à
operacionalização dos planos, projetos e atividades institucionais.

4.5. Desse modo, a TI não pode mais ficar desatrelada das estratégias das Diretorias e
áreas equivalentes do Ins tuto (áreas de negócio). Uma vez iden ficadas as necessidades das áreas,
dependentes ou não de tecnologia de informação, cabe verificar as ações de TI que podem de fato
apoiar a consecução dessas necessidades.

4.6. Não obstante, o mo vo das contratações dos serviços de impressão corpora va advém
das necessidades desse órgão em:

4.6.1. Prover serviços de Tecnologia da Informação aos moldes das prá cas governamentais e
internacionais aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de Tecnologia da
Informação.

4.6.2. Aperfeiçoar os instrumentos de governança e gestão em tecnologia da informação à luz
das prá cas definidas pelo Governo Federal e às descritas pelo Modelo Control Objec ves for
Information and related Technology - COBIT.

4.6.3. Prover um ambiente tecnológico adequado à gestão da Informação.

4.7. Além das necessidades ora elencadas, releva-se que a contratação dos serviços de
impressão consideram os seguintes aspectos:

4.8. Eficiência: assegurar a maximização dos resultados por meio do uso racional dos
recursos disponíveis.

4.9. Sustentabilidade: assegurar a disponibilidade da informação, empregando-se meios
ambientalmente corretos.

4.10. Efe vidade: assegurar que as ações e serviços de impressão contribuam para o alcance
dos fins estratégicos desta Ins tuição, agregando valor à relação entre a sociedade e o meio
ambiente.

4.11. A presente contratação é mo vada em face da demanda con nua de impressão de
documentos nos diversos setores desta Superintendência e suas unidades vinculadas Ibama, cujas
atividades envolvem a tramitação de documentos interna e externamente.

5. ALINHAMENTO AO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

5.1. A contratação de serviços de impressão para a sede do Ibama encontra previsão na
Necessidade n° 08 — "Solução de impressão para a Sede e todas as Unidades do Ibama" vinculada ao
Eixo n° 02 — "Aprimoramento dos instrumentos e recursos tecnológicos" do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicações do lhama 2017-2019 (PDTIC).

5.2. A necessidade n° 08 busca alinhamento aos obje vos estratégicos n° 0E.2 Garan r a
infraestrutura de TIC apropriada às necessidades tecnológicas do Ibama, incluindo a con nua
modernização das tecnologias u lizadas), 0E.3 (Aprimorar os níveis de sa sfação no atendimento dos
usuários de TIC do lhama) e 0E.7 (Promover a inovação na prestação de serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicações).

5.3. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO

5.4. Garan a da con nuidade dos serviços de impressão no âmbito da sede da
Superintendência do Ibama em Roraima e suas unidades vinculadas, como forma de viabilização do
desenvolvimento de sua missão institucional.

6. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DE ITENS

6.1. A solução é composta por equipamentos especificados de acordo com a necessidade
das a vidades executadas no Ibama, e definidos neste Estudo Técnico. A separação dos serviços
rela vos ao uso dos equipamentos, suporte, manutenção e sistema de bilhetagem compromete o todo
da solução, uma vez que tais a vidades são executadas de forma interdependente para alcance de um
único resultado, qual seja: prover recursos de impressão ao Ibama.

6.2. O parcelamento do serviço a ser licitado tornaria inviável a regular prestação dos
serviços, ocasionando, por suposto, prejuízos à economicidade e, principalmente, à eficácia e
efetividade dos resultados pretendidos como tomadora de serviços.

6.3. Sugere-se, desse modo, que a contratação da solução não seja parcelada, visto que:

6.4. O parcelamento do objeto tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gerando dificuldades no controle de
serviços de mesma natureza prestados por diferentes contratadas, além de, quase que certamente,
colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração (Acórdão 5301/2013-TCU 2ª Câmara/ Acórdão
861/2013-TCU Plenário);

6.5. O Tribunal de Contas da União destaca que há casos em que há aumento da eficiência
administra va através da centralização do gerenciamento de contratos de serviços idên cos, pois
neste caso, lidar com um único fornecedor diminui o custo administra vo de gerenciamento de todo o
processo de contratação (Acórdão 861/2013-TCU Plenário);

6.6. Ainda, segundo o TCU:
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6.7. “Deve o gestor atentar-se para que o parcelamento seja realizado somente em
bene cio da Administração. Divisão do objeto que não observe economia de escala poderá produzir
efeito contrário, ou seja, aumento de preços” (Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência
do TCU, 4ª edição revista, ampliada e atualizada, p. 226, Brasília, 2010);

6.7.1. Desse modo, optou-se a contratação da solução não seja parcelada, visto que:

6.7.2. O parcelamento total do objeto tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração
pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte
que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração (Acórdão 5301/2013-TCU 2ª Câmara/
Acórdão 861/2013-TCU Plenário);

6.7.3. Maior economia em escala. “Deve o gestor atentar-se para que o parcelamento seja
realizado somente em bene cio da Administração. Divisão do objeto que não observe economia de
escala poderá produzir efeito contrário, ou seja, aumento de preços” (Licitações & Contratos -
Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª edição revista, ampliada e atualizada, p. 226, Brasília, 2010);

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. SERVIÇOS CONTINUADOS

7.1.1. A contratação de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas
mais excedente contempla a prestação dos serviços: fornecimento e disponibilidade dos
equipamentos, so ware de gerenciamento de a vos e bilhetagem das páginas, assistência técnica de
manutenção preven va e corre va, treinamento de usuários, reposição de peças e
insumos/consumíveis.

7.1.2. Nesse sen do, essa contratação enquadra-se no conceito de serviços prestados de
forma contínua descrito no artigo 15 da Instrução Normativa n° 05 de maio de 2017, pois
os serviços de impressão asseguram o funcionamento das a vidades finalís cas do órgão, de modo
que sua interrupção possa comprometer a prestação de determinados serviços públicos.

7.2. SERVIÇOS COMUNS

7.2.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507/2018, de 21 de setembro de 2018, cons tuindo-se em a vidades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

7.2.2. Ainda, nos termos do Ar go 14, da Instrução Norma va n° 05/2017, os serviços comuns
são todos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje vamente definidos
pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado, independentemente de sua
complexidade.

7.2.3. Neste sen do, a contratação de serviço de impressão enquadra-se no conceito de
serviço comum pois admite a especificação obje va dos padrões de desempenho dos equipamentos,
dos níveis mínimos de serviço a serem cumpridos em relação a troca de insumos, resolução de
problemas, tecnologias de impressão adotadas entre outros critérios técnicos de qualidade.

7.2.4. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinação direta.

8. CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE) - REQUISITOS AMBIENTAIS

8.1. É de responsabilidade da contratada a promoção pelo recolhimento e correta
des nação dos resíduos resultantes da prestação do serviço, tais como cartuchos de toner, peças
subs tuídas, embalagens, entre outros, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e
limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada
a legislação ambiental, em conformidade com a Lei nº. 12.305/2010 (Polí ca Nacional de Resíduos
Sólidos) e os preceitos de preservação ambiental.

8.2. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens
individuais adequadas, que u lizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garan r a
máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.

8.3. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na dire va RoHS
(Restric on of Certain Hazardous Substances) comprovado através de cer ficação emi do por
instituição credenciada pelo INMETRO ou órgão regulamentador internacional.

8.4. Os documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo manifestação explícita pela
CONTRATANTE deverão ser entregues em formato digital.

8.5. A a vidade de logís ca reversa do toner deverá ser de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ela obedecer a todas as normas específicas vigentes para a des nação fmal,
inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados.

8.6. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir funcionalidades que promovam a
economia de energia elétrica, como, por exemplo, modo de economia de energia.

8.7. A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas, bem como todos
os relatórios e artefatos produzidos deverão ser realizados, preferencialmente, sob a forma eletrônica,
evitando-se a impressão de papel. Além disso, as configurações de hardware e so ware deverão ser
realizadas visando alto desempenho com a u lização racional de energia, evitando-se a sobrecarga de
equipamentos ou dispositivos elétricos.

8.8. A Contratada adotará, ainda, as seguintes prá cas de sustentabilidade na execução dos
serviços:

8.8.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução de serviços;

8.8.2. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e
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redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
7.5.4 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos.

9. DETALHAMENTO DO OBJETO

9.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços con nuos de outsourcing de
impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente, contemplando a disponibilização de
impressoras mul funcionais, novas e de primeiro uso, e a prestação de serviço de suporte e
manutenção, inclusive o fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais consumíveis (toner
e outros) originais, exceto o papel de impressão, com o fornecimento de so ware de gerenciamento -
 bilhetagem de cotas, monitoramento e gestão de impressão.

9.2. A prestação do serviço engloba o fornecimento dos equipamentos, com as seguintes
características mínimas:

 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA TIPO I

Características gerais
Deverá possuir a classificação "multifuncional";
Deverá possuir funções mínimas de: copiadora monocromática, impressora monocromática e scanner
policromático;
Deverá suportar e vir acompanhada de toner com autonomia de, no mínimo, 10.000 páginas;
A atividade de logística reversa do toner deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, devem ela
obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos toner,
cartuchos e embalagens dos produtos utilizados;
Deverá suportar PCL 5e ou PCL 6, ou superior, de forma nativa ou emulada;
Deverá possuir tecnologia de impressão eletrofotográfica a seco (laser, LED, ou equivalente);
Deverá possuir painel com menu em português;
Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: 700 mm x 700 mm x 700 rrun (L x P x A). Caso
equipamento possua dimensões superiores, a CONTRATADA deverá fornecer dispositivo adequado para
o suporte, a instalação e a operação, caso sejam necessários à operação do equipamento.
Características de conectividade
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 Base-TX, no mínimo;
Deverá possuir uma interface USB 2.0, no mínimo.
Características de manuseio de papel
Deverá possuir entrada de papel via bandeja padrão com capacidade mínima de 250 folhas;
Deverá permitir a impressão em papel tamanho A4, no mínimo;
Deverá possuir Alimentador Automático de Documentos (ADF) duplex automático com de, no mínimo, 50
folhas;
Deverá possuir recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas;

Deverá permitir gramatura máxima de 180g/m 2, ou superior, e gramatura mínima de 75 g/m2, ou
inferior, na bandeja padrão.
Características de impressão
Deverá possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 30 páginas por minuto em modo frente única no
modo monocromático;
Deverá permitir impressão em modo duplex;
Deverá possuir resolução de impressão de 600 x 600 dpi, ou superior.
Características do módulo de digitalização
Deverá possuir módulo de scanner capaz de digitalizar documento no em formato A4, no mínimo;
Deverá possuir módulo de scanner de rede, duplex e colorido;
Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF, minimamente;
Deverá possuir resolução ótica de digitalização de 600 dpi, ou superior;
Deverá possuir velocidade de digitalização de, no mínimo, 20 imagens por minuto, em modo simplex
monocromático;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado via correio eletrônico;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado para dispositivo USB flash drive (pendrive).
Características do módulo de cópia
Deverá possuir módulo capaz de copiar documento em formato A4, no mínimo;
Deverá permitir mínimo de 99 cópias múltiplas cópias do mesmo documento;
Deverá permitir a ampliação do documento original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador
automático (ADF) ou pelo vidro;
Deverá possuir resolução para cópias de 600 dpi x 600 dpi (real ou interpolada), ou superior;
Deverá permitir cópias em modo duplex;
Deverá possuir velocidade para cópia de, no mínimo, 30 cópias por minuto em modo simplex
monocromático.
Outras características
Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 110 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de
alimentação de 220 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de
tensão;
Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equipamento equivalente, manual em
português e todos acessórios necessários à plena operação;
Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de
adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
Deverá possuir o nível de ruído máximo de 60 dB(A), quando em modo de atividade;
Deverá possuir consumo máximo de 900 Watts quando em modo de atividade.

 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO IV
 
Deverá possuir a classificação "multifuncional";
Deverá possuir funções mínimas de: copiadora policromática, impressora policromática e scanner
policromático com envio para e-mail e para pendrive.
Deverá suportar e vir acompanhada de toner com autonomia de, no mínimo, 8.000 páginas.
A atividade de logística reversa do toner deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela
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obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner,
cartuchos e embalagens dos produtos utilizados
Deverá suportar PCL 5e ou PCL 6, ou superior, de forma nativa ou emulada;
Deverá possuir tecnologia de impressão eletrofotográfica a seco (laser, LED, ou equivalente);
Deverá possuir painel com menu em português;
Deverá possuir as seguintes dimensões máximas: 700 mm x 700 mm x 700 mm (L x P x A). Caso o
equipamento possua dimensões superiores, a CONTRATADA deverá fornecer dispositivo adequado para
o suporte, a instalação e a operação, caso sejam necessários à operação do equipamento.
Características de conectividade
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 Base-TX, no mínimo;
Deverá possuir uma interface USB 2.0, no mínimo.
Características de manuseio de papel
Deverá possuir entrada de papel via bandeja padrão com capacidade mínima de 250 folhas;
Deverá permitir a impressão em papel tamanho A4, no mínimo;
Deverá possuir Alimentador Automático de Documentos (ADF) duplex automático com de, no mínimo, 50
folhas;
Deverá possuir recipiente de saída de papel de, no mínimo, 150 folhas;

Deverá permitir gramatura máxima de 180g/m 2, ou superior, e gramatura mínima de 75 g/m2, ou
inferior, na bandeja padrão.
Características de impressão
Deverá possuir velocidade de impressão de, no mínimo, 25 páginas por minuto em modo frente única no
modo policromático;
Deverá permitir impressão em modo duplex;
Deverá possuir resolução de impressão de 600 x 600 dpi, ou superior.
Características do módulo de digitalização
Deverá possuir módulo de scanner capaz de digitalizar documento no em formato A4, no mínimo;
Deverá possuir módulo de scanner de rede, duplex e colorido;
Deverá permitir saída em arquivo no formato JPEG ou JPG e PDF, minimamente;
Deverá possuir resolução ótica de digitalização de 600 dpi, ou superior;
Deverá possuir velocidade de digitalização de, no mínimo, 20 imagens por minuto, em modo simplex
policromático;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado via correio eletrônico;
Deverá permitir que o arquivo digitalizado seja encaminhado para dispositivo USB flash drive (pendrive).
Características do módulo de cópia
Deverá possuir módulo capaz de copiar documento em formato A4, no mínimo;
Deverá permitir mínimo de 99 cópias múltiplas cópias do mesmo documento;
Deverá permitir a ampliação do documento original até 400% e reduzi-lo até 25% pelo alimentador
automático (ADF) ou pelo vidro;
Deverá possuir resolução para cópias de 600 dpi x 600 dpi (real ou interpolada), ou superior;
Deverá permitir cópias em modo duplex;
Deverá possuir velocidade para cópia de, no mínimo, 30 cópias por minuto em modo simplex
policromático.
Outras características
Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 110 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de
alimentação de 220 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de
tensão;
Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equipamento equivalente, manual em
português e todos acessórios necessários à plena operação;
Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de
adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
Deverá possuir o nível de ruído máximo de 65 dB(A), quando em modo de atividade;
Deverá possuir consumo máximo de 900 Watts quando em modo de atividade.
 

9.3. A seguir são elencados requisitos tecnológicos comuns a todos os equipamentos
integrantes da solução:

9.3.1. os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, não-remanufaturados e em linha de
produção dos fabricantes, comprovado através de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou
fornecedores.

9.3.2. A Licitante deverá apresentar documento, comprovando que os equipamentos ofertados
estão em linha de produção.

9.3.3. A Licitante deverá apresentar comprovação que a sua equipe técnica possui
capacitação para atendimento dos chamados relacionados à manutenção dos equipamentos.

9.3.4. Todos os equipamentos devem ser compa veis com os seguintes sistemas
operacionais: Windows 7, 8, 10, e Linux.

9.3.5. A Contratante poderá consultar, a qualquer tempo, o cer ficado de homologação
através de acesso ao sítio da ANATEL na internet.

9.3.6. Os equipamentos devem estar em conformidade com o padrão internacional de
consumo eficiente de energia ENERGY STAR ®.

9.3.7. Os equipamentos mul funcionais devem possuir entrada USB, que permita conexão de
leitores de cartões de proximidade.

9.3.8. Os equipamentos mul funcionais devem ser dotados de telas do po "touch-screen",
com as seguintes características:

9.3.9. Telas com interface gráfica, com menus em português e que permita entrada de dados
através de teclado alfanumérico;

9.3.10. Login (auten cação) dos usuários no AD do Windows e LDAP, u lizando
necessariamente o teclado alfanumérico da tela "touch-screen";

9.3.11. O equipamentos devem suportar a customização do menu da tela "touch-screen", com
inclusão de novas funcionalidades.
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9.3.12. Os equipamentos mul funcionais devem possuir digitalizador (scanner) com as
seguintes características mínimas:

9.3.13. Pré-visualização dos documentos digitalizados no próprio painel (tela) do equipamento,
permitindo aos usuários descartar antes de salvar ou encaminhar o documento;

9.3.14. Formatos dos arquivos de saída: PDF, JPEG. JPG e TIFF;

9.3.15. Digitalização via rede com interface padrão TWAIN ou com recursos do próprio scanner
(scan-to-folder);

9.3.16. Digitalização para interface USB do próprio equipamento;

9.3.17. Digitalização para e-mail. O e-mail deverá ser informado u lizando o teclado na tela
"touch-screen";

9.3.18. Modos de digitalização: Texto PB, fotos, texto/foto, foto full-color e escala de cinza (256
tons);

9.3.19. Possuir compa bilidade com so ware de reconhecimento ó co de caracteres (OCR -
Optical Character Recognition);

9.3.20. Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de u lização de
um microcomputador.

9.3.21. Todos equipamentos deverão possibilitar a digitalização de documentos com tamanhos
de originais de até 8,5” x 14”.

9.3.22. No caso da digitalização e envio de documentos diretamente a banco de dados, deve
ser possível a informação, via painel de operação, de parâmetros por meio de digitação de textos,
números e escolha de opções a serem definidas, que deverão integrar o comando de inserção do
documento na tabela do banco de dados.

9.3.23. O equipamento deverá ser acompanhado de todos os so wares necessários à
implementação das possibilidades de digitalização acima descritas, inclusive o so ware de
reconhecimento ótico de caracteres (OCR - Optical Character Recognition).

9.4. REQUISITOS DO SOFTWARE DE BILHETAGEM

9.4.1. O so ware de bilhetagem deve possuir integração/auten cação com sistemas de
serviço de diretório, como Microso  Ac ve Directory ou OpenLDAP, de forma que seja possível
contabilizar a quan dade de impressões por usuários, devendo permi r controle e monitoramento
sobre a fila de impressão e possibilitar também a criação de cotas de impressão para usuários ou
grupos de usuários.

9.4.2. Deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para impressões monocromá cas e
policromáticas.

9.4.3. Recomenda-se que o so ware de bilhetagem possua suporte ao envio pré-agendado de
relatórios previamente configurados.

9.4.4. Recomenda-se que a solução a ser contratada permita a geração de relatórios que,
além de fornecer informações gerenciais sobre o parque de impressão e a respeito das quan dades,
data/horário, valores e nomes dos documentos impressos, também possua filtros (rol exemplifica vo
que pode variar dependendo da polí ca de impressão e demais necessidades de cada órgão ou
entidade):

9.4.5. a)por local (conforme cadastrado no sistema): setor, departamento, coordenação, bloco,
sala, etc;

9.4.6. b) por equipamento;

9.4.7. c) por centro de custo;

9.4.8. d)por usuário e por grupo de usuários;

9.4.9. e) por tamanho de papel;

9.4.10. f)por tipo de impressão: monocromática, policromática;

9.4.11. g) por modo de impressão: modo econômico, modo normal;

9.4.12. O so ware deve ser instalado nas dependências do órgão onde es verem instalados os
equipamentos. Caso o fornecedor ofereça infraestrutura em nuvem que disponibilize o mesmo serviço,
somente poderá ser aceito mediante declaração que garanta a integridade, disponibilidade e
segurança, conforme orientações já estabelecidas no documento de boas prá cas, orientações e
vedações para contratação de Serviços de Computação em Nuvem, anexo à Portaria nº 20, de 14 de
junho de 2016.

9.4.13. Em ambos os cenários, com relação à gestão do so ware de bilhetagem, o fornecedor
deve possuir apenas acessos de consulta (quando necessário) ou acesso para suporte/manutenção,
não havendo a possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte do mesmo.

9.4.14. Os valores referentes à cobrança do so ware de bilhetagem devem estar embu dos
dentro dos valores da franquia ou página impressa, ficando vedada a especificação ou aceitação
dessa cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários.

9.5. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO PARA USO GERAL DOS EQUIPAMENTOS

9.5.1. A capacitação na operação dos equipamentos deverá ser executada por técnico
habilitados da Contratada sob a forma de repasse de conhecimento do po "hands on", ou seja,
repasse de conhecimento prático utilizando os equipamentos a serem disponibilizados.

9.5.2. A capacitação divide-se em duas modalidades: Capacitação para uso geral dos
equipamentos, des nada aos usuários dos equipamentos; e Capacitação técnica, des nada à equipe
da área de tecnologia e fiscais técnicos do contrato.

9.5.3. A Contratada deverá efetuar uma capacitação geral para u lização para cada
equipamento instalado, sendo o público alvo aqueles usuários lotados na seção em que o
equipamento foi instalado.Essa demonstração prá ca deverá contemplar todas as funcionalidades de
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impressão e de digitalização oferecida pelos equipamentos e deverá ser direcionada presencialmente
aos servidores e colaboradores da seção que utilizarão o equipamento.

9.5.4. A capacitação deverá ser realizada no momento de instalação do equipamento e poderá
ser requisitada 1 (uma) vez adicional a cada 12 meses de execução contratual pela
Contratante. Devendo, nesse caso, ser agendada previamente junto à Contratada com, no mínimo, 5
(cinco) dias de antecedência.

9.5.5. A capacitação técnica deverá ser realizada no início da prestação de serviços,
observado-se as mesmas condições aplicadas à capacitação para uso geral dos equipamentos

9.6. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO/ENTREGAS

9.6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

9.6.2. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o quan ta vo de equipamentos
estabelecidos no Termo de Referência, nos locais determinados, devendo os equipamentos serem
novos, em linha de produção, de 1° (primeiro) uso, não remanufaturados, não reformados, e
obedecendo as especificações mínimas, incluindo o software de gestão, com a devida licença de uso.

9.6.3. A CONTRATADA será responsável por todos os equipamentos por ela fornecidos,
devendo ainda fornecer todos os insumos/consumíveis originais do fabricante do equipamento (toner
e outros, exceto papel) necessários ao perfeito atendimento do objeto contratado, bem como pela
manutenção/assistência técnica preven va e corre va dos mesmos (com fornecimento das peças de
reposição cabíveis, todas originais do fabricante). Deverá ainda, atender as solicitações em tempo
hábil (previamente determinado neste termo) a fim de garantir a continuidade dos serviços.

9.6.4. A CONTRATADA promoverá, sob sua inteira responsabilidade, de forma con nua, a
manutenção e assistência técnica nos equipamentos sob sua responsabilidade, estando a mesma
inclusa nos valores propostos, contemplando a reposição de todas as peças, partes, mão-de-obra
técnica, passagem e estadia de técnicos, fretes e demais serviços necessários, tais como toner,
peças, suprimentos consumíveis ou não.

9.6.5. A CONTRATADA deverá fornecer o hardware e so ware de gestão de impressão
(servidor de impressão) compa veis com o parque computacional e com o volume de impressões do
órgão.

9.6.6. O so ware de gestão deverá ser compa vel com servidores Windows ou Linux. A
CONTRATADA promoverá a instalação, manutenção e atualização do so ware de gestão estando o
valor incluso no valor proposto.

9.6.7. A CONTRATADA deverá subs tuir o Cilindro, o Revelador e demais peças de reposição
sempre que houver necessidade ou durante a realização das visitas trimestrais preventivas.

9.6.8. A CONTRATADA deverá subs tuir os equipamentos que apresentarem defeitos
consecu vos, a critério da Administração, no prazo máximo de 1 (um ) dia ú l, por equipamento igual
ou superior sem ônus para a CONTRATANTE.

9.6.9. A CONTRATADA deverá realizar visitas trimestrais para manutenção preven va dos
equipamentos, em horários previamente agendados com o fiscal do contrato ou sempre que os
equipamentos de impressão estiverem em desacordo com o Termo de Referência.

9.6.10. A CONTRATADA deverá remover, por sua conta e risco, qualquer equipamento que não
puder ser reparado no local em que es ver instalado e instalar imediatamente neste local outro
equipamento similar ou superior.

9.6.11. A CONTRATADA irá instruir, durante o atendimento normal de cada chamado, os
operadores dos equipamentos no uso dos disposi vos padrões e na correta aplicação dos
suprimentos, com vistas a obter melhor qualidade e produtividade.

9.6.12. A CONTRATADA deverá cumprir o horário de visitas para a execução dos serviços objeto
desta licitação, conforme estabelecido pelo Gestor do Contrato.

9.6.13. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviço (OS), na
forma que segue:

9.6.14. Instalação da Solução de impressão;

9.6.15. Configuração de todos os computadores do Ibama para acesso à solução;

9.6.16. Instalação e Configuração do Servidor de impressão;

9.6.17. Disponibilização da solução de impressão, incluindo hardware, so wares de
gerenciamento e de bilhetagem/contabilização.

9.6.18. Suporte a solução por meio de profissionais capacitados e processos padronizados em
conformidade aos requisitos deste Termo.

10. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1. A despesa com a contratação objeto deste termo de referência está acobertada nos
termos da Cer ficação de Disponibilidade Orçamentária (SEI nº. 4595271), ou outra que vier a
substituí-la, com o seguinte detalhamento:

Programa de Trabalho/PO: 18.122.2124.2000.0000 - Administração da Unidade

PTRES: 109137

Natureza de Despesa:  339040.16

Fonte: 0174 ou 0250

11. UNIDADE DE MEDIDA DO OBJETO

11.1. Os serviços de impressão serão medidos por página impressa, dis nguindo-se entre
franquia e excedente, em cujos valores deverão estar inseridos todos os custos para implementação
da solução.

12. VIGÊNCIA CONTRATUAL
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12.1. O prazo de vigência da contratação será de 48 (quarenta e oito) meses, com
possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

12.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

12.3. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;  

12.4. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;  

12.5. Seja juntada jus fica va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;  

12.6. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;  

12.7. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e  

12.8. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

12.9. O estabelecimento do prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a vigência do contrato
decorre da observância às Boas Prá cas para Contratações de Soluções de TI, de que trata o inciso II,
art. 1º da PORTARIA Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016 , considerando que há a necessidade de
amortização do custo com aquisição dos equipamentos, que deverão ser novos e de primeiro uso.

13. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

13.1. Os preços propostos para impressões/cópias excedentes à franquia deverão
corresponder a no máximo 75% dos valores unitários correspondentes às impressões/cópias dentro da
franquia.

13.2. O licitante deverá apresentar o preço unitário e o preço total para a solução, constantes
no Modelo de Proposta de Preços,  em moeda corrente nacional (R$), com até duas casas decimais,
expressa em algarismos e por extenso, onde a unidade u lizada para franquia mensal e quan dade
excedente mensal em número de páginas impressas.

13.3. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos/informações:

13.4. Validade: não inferior a 60 (sessenta) dias.

13.4.1. Informar o endereço eletrônico (site do fabricante dos produtos na Internet), onde se
possa efetuar consultas e atualizações.

13.4.2. Informar na proposta os números de telefones fixos e/ou po 0800 para abertura de
ordens de serviços e solicitação de suprimentos.

13.4.3. As propostas deverão apresentar as marcas e modelos dos equipamentos ofertados
com os respec vos acessórios, incluindo ainda o detalhamento dos custos unitários para a prestação
dos serviços.

13.4.4. Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da empresa
e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico, que acompanha o
material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo os casos
específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência e que sejam aceitos pelo Ibama.

13.5. A apuração do quan ta vo total de impressões par u dos valores realizados no período
de 12 (doze) meses, no intervalo compreendido entre novembro de 2017 e outubro de 2018, sendo
obtido pela média mensal anualizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Descrição

Quantitativo médio
apurado/projetado

mensal anual
quadrienal
(48 meses)

Impressão monocromática A4 10.799 129.581 518.324

Impressão policromática A4 212 2.544 10.176

TOTAL 11.011 132.125 528.500

13.6. No mês de maio de 2017 ocorreu a implantação do Sistema Eletrônico de Informações-
SEI, portanto em período anterior ao de apuração da média de consumo, de modo que depreende-se
que a tendência de redução do volume de impressões já foi absorvida na presente es ma va, ou seja,
os valores apurados representam uma situação já readequada à nova realidade que se formou após a
instalação da nova solução tecnológica de tramitação de documentos e processos.

13.7. Em que pese o fato de o quan ta vo total de impressões/ano corresponder a média
apurada, na forma citada no item precedente, não há garan a de que haverá a manutenção de tais
valores, de modo que o valor fixo a ser pago mensalmente será ob do tendo por referência os
quantitativos estabelecidos como franquia.

13.8. A estra ficação de impressões em franquia + excedente, cuja relação corresponde a
60/40%, respec vamente, decorre de procedimento estabelecido no documento "Boas Prá cas,
Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão", de trata a
Portaria Nº 20/MP/STI, de 14 de junho de 2016.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

14.2. Indicar formalmente preposto e seu subs tuto, aptos a representá-la junto à
Contratante, que deverão responder pela fiel execução do contrato;

14.3. O representante legal da Contratada deverá comparecer à reunião inicial do contrato,
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na qual apresentará o preposto da mesma;

14.4. A reunião inicial será convocada pelo Gestor do Contrato e realizar-se-á na sede da
Contratante;

14.5. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os ar gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.7. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden ficados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

14.9. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

14.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

14.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;

14.12. Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

14.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

14.14. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.16. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
contrato;

14.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan ta vos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja sa sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.18. Fornecer, caso necessário, adaptadores elétricos que permitam a ligação dos
equipamentos nas tomadas existentes nas instalações da contratante, e o efe vo início da prestação
de serviços.

14.19. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

15.3. No ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

15.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017;

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

15.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

15.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.

15.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

15.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

15.9. Cien ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

15.10. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço
e notificações expedidas;
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15.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

16.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

16.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

16.3. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.4. falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.5. comportar-se de modo inidôneo; e

16.6. cometer fraude fiscal.

16.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.7.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

16.7.2. Multa de:

16.7.3. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada 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 total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

16.7.4. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

16.7.5. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

16.7.6. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

16.7.7. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (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;

16.8. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

16.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

16.10. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

16.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

16.12.  

16.13. As sanções previstas nos subitens 16.9, 16.10 e 16.20 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.14. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04
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3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01

16.15. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.15.1. tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.15.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.15.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

16.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.17. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.18. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

17.1. O acompanhamento e a fiscalização 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, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.

17.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

17.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

17.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produ vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

17.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.8. As a vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização
ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis nção dessas
a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.

17.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto neste termo de
referência, ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

17.10. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.
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17.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

17.13. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.14. A CONTRATADA poderá apresentar jus fica va para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.15. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.

17.17. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

17.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini vo dos
serviços, nos termos abaixo.

18.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

18.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal após a entrega da documentação
acima, da seguinte forma:

18.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisões finais que se fizerem necessários.

18.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

18.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úl ma e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

18.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

18.5. No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

18.5.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

18.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

18.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini vo, ato que concre za o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.7.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar
as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções;

18.7.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini vo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

18.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou
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instrumento substituto.

18.8. O recebimento provisório ou defini vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.

18.9. 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/subs tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

18.10. Serão u lizados como critérios de aceitação os Níveis de Serviço a ngidos, na forma
deste termo de referência.

18.11. A apuração dos níveis de serviço não considerará os períodos de indisponibilidades
justificadas, que podem decorrer de:

18.11.1. Períodos de interrupção previamente acordados;

18.11.2. Interrupção de serviços públicos essenciais à plena execução das a vidades (exemplo:
suprimento de energia elétrica);

18.11.3. Motivos de força maior.

19. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini vo do serviço,
conforme este Termo de Referência.

19.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de
abril de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período de prestação dos serviços;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação 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
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

19.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

c) deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.

19.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

19.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden ficar possível suspensão temporária de par cipação em
licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.

19.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

19.13. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
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19.14. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

19.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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 = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 365

19.17. O faturamento será elaborado mediante a composição de custo fixo (rela vo à
franquia), adicionado de custo variável (rela vo às impressões excedentes), quando ocorrer, e
deduzido qualquer desconto por ventura ocorrida em razão de não cumprimento do indicadores de
qualidade do serviço .

19.18. Quando a Contratada não a ngir os critérios do Níveis Mínimos de Serviços o
pagamento será proporcional na forma definida no IMR.

19.19. Os pagamentos sempre serão realizados com base nas quan dades de
cópias/impressões garan das pelas franquias mínimas mensais previstas na Tabela de Formação de
Valores, conforme critérios contratuais, para os serviços em monocromia e policromia.

19.20. Não serão computados para fins de pagamento páginas digitalizadas ou qualquer outro
indicador descrito no subitem anterior.

19.21. Nos meses em que a quan dade de impressões/cópias produzidas exceder a
quan dade prevista nas franquias mínimas mensais es puladas, o quan ta vo de cópias/impressões
da diferença a maior observada será registrado e computado, gerando um crédito do volume
excedente à Contratada, cuja compensação será efetuada a cada 06 (seis) meses.

19.22. Assim como no item anterior, nos casos em que a quan dade de impressões/cópias
produzidas for inferior à quan dade prevista nas franquias mínimas mensais es puladas, o
quan ta vo de cópias/impressões da diferença a menor observada será registrado e computado,
gerando um crédito do volume a menor ao Contratante, cuja compensação
também será efetuada a cada 06 (seis) meses, conforme ANEXO C — MODELO DE PLANILHA DE
COMPENSAÇÃO.

19.23. Caso o crédito gerado ao Contratante seja maior que o crédito gerado à Contratada ao
final de 06 (seis) meses, este crédito ficará acumulado para o próximo trimestre. 

19.24. As deduções serão feitas de modo que a Contratada nunca receba menos que o valor da
garan a de pagamento da franquia mínima, ficando eventuais resquícios para compensação nas
faturas seguintes com base somente no volume excedente.

19.25. Para efeito da primeira medição, caso o início da prestação dos serviços não ocorra no
primeiro dia do mês, o primeiro pagamento será feito considerando a proporcionalidade da franquia
mensal com o número de dias da prestação dos serviços naquele mês, acrescido da eventual produção
excedente no mesmo período.

20. DO REAJUSTE

20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ou outro que vier a subs tuí-lo, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 
20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

20.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini vo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

20.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer
forma não possa mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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20.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.

21.2.1. Para efeito de qualificação técnica s licitantes deverão apresentar comprovação de
ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o
objeto desta licitação, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

21.3. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano
do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior,
situação em que será aceito apenas mediante a apresentação de cópia do instrumento de contrato.

21.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

21.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de
atestados de períodos diferentes.

21.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços.

21.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme o item 9 do Termo de
Referência;

21.8. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

21.8.1. Valor Global: não serão aceitas propostas com valor global superior a R$ 163.116,96
(cento e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

21.8.2. O valores propostos para as impressões excedentes às franquias deverão corresponder
a no máximo 75% dos valores unitários correspondentes às impressões dentro da franquia.

21.8.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

21.9. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. GARANTIA DA EXECUÇÃO

22.1. Não haverá exigência de garan a contratual da execução, considerando que há
robustos mecanismos de controle que visam resguardar a Administração.

23. QUALIFICAÇÕES

23.1. A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art.
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

24. DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

24.1. A Contratada deverá prestar garan a e manutenção dos serviços contratados durante a
vigência contratual de todos os equipamentos e serviços que compõe a solução contratada.

24.2. Nos casos em que não seja possível o reparo do equipamento dentro do prazo
estabelecido, admite-se a instalação de equipamento similar em perfeitas condições de uso e com a
mesma configuração.

24.3. Caso em que o equipamento seja re rado de seu local de instalação original, deverá ser
repassado à CONTRATANTE, no ato da remoção, o registro do contador do Hardware no momento da
saída do equipamento, a homologação do registro pelo responsável da CONTRATANTE, bem como o
motivo de sua remoção.

25. SIGILO

25.1. O representante legal da contratada deverá emi r uma declaração de manutenção de
sigilo e respeito às norma de segurança, nos moldes do anexo.

26. RESCISÃO CONTRATUAL

26.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

27. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

27.1. Cabe à contratada aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu
valor inicial atualizado.

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

28.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade
do contrato.

29. DA SUBCONTRATAÇÃO 

29.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

30. ANEXOS

30.1. ANEXO A - Instrumento de Medição de Resultado (IMR);

30.2. ANEXO B - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;

30.3. ANEXO C — Modelo de Planilha de Compensação de valores
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O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso
II, do Decreto nº 5.450/2005, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do
art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

 

(assinado eletronicamente)
IVAN GABRIEL DE OLIVEIRA

Técnico Administrativo
 
 

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ TEJO MARQUES

Chefe da Divisão de Administração e Finanças – DIAFI/RR

 

À vista de todo o detalhamento do objeto a ser contratado conforme consta neste Termo de
Referência, APROVO, nos termos previstos no ar go 9º, inciso II, do Decreto nº. 5.450/2005, pelo que
restituo para seguimento da instrução processual.

 

(assinado eletronicamente)
JOAQUIM PARIMÉ PEREIRA LIMA

Superintendente Substituto do Ibama em Roraima

 

 

ANEXO A - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

 

31. DA DEFINIÇÃO

31.1. Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços,
iden ficando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações
de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

31.2. Este anexo é parte indissociável do Contrato a ser firmado em decorrência da
contratação resultante do processo de licitação.

32. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

32.1. Os serviços da CONTRATADA serão avaliados por meio de três indicadores de
qualidade, são eles:

a) Indicador de Prazo máximo de Instalação - IPI;

b) Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Preventiva - PMP;

c) Indicador de Prazo Máximo para Realização da Manutenção Corretiva - PMC;

32.2. Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados
nas tabelas abaixo.

32.3. Cada indicador contribui com uma quan dade diferenciada de pontos de qualidade.
Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

32.4. A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e
100 (cem), correspondentes respec vamente às situações de serviço desprovido de qualidade e
serviço com qualidade elevada.

32.5. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos
de cálculo da pontuação de qualidade.

 

INDICADOR 1 - Indicador de Prazo máximo de Instalação - IPI
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Medir o prazo de entrega, instalação e configuração dos equipamentos, no
início da execução contratual.

Meta a cumprir PMI < ou = 20 dias corridos

Instrumento de
medição

Data de assinatura do contrato

Forma de
acompanhamento

Pelo fiscal, por meio da contagem do prazo.

Periodicidade No inicio do Contrato.

Mecanismo de
Cálculo

PMI = ∑ Di

Onde: Di — Quan dade de dias corridos para realização da entrega,
instalação e configuração dos equipamentos.

Início de Vigência A partir da data de assinatura do contrato
PMI < ou = 20 dias corridos = 50 Pontos
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Faixas de ajuste
no pagamento

20 < PMI < ou = 25 dias corridos = 35 pontos
25 < PMI < ou = 30 dias corridos = 25 pontos

PMI > 30 dias corridos = 0 Pontos
Sanções Ver item 17

Observações
O que se busca com esse indicador é que a Contratada inicie a prestação de serviço

e atenda a demanda da Contratante, tempestivamente.
Esse indicador somente será utilizado no início da execução do contrato.

 

INDICADOR 2 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Preventiva - PMP
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Medir o prazo de resposta ao atendimento da manutenção preven va, ou seja,
reabastecimento de suprimentos consumíveis (toner, revelador, fusor, entre
outros).

Meta a cumprir PMP <= 8 horas úteis, considerando o horário de funcionamento do Ibama.

Instrumento de
medição

Registro de chamado técnico na central de atendimento, via e-mail ou via
preposto.

Forma de
acompanhamento

O fiscal técnico deverá verificar a diferença entre a hora/data da abertura do
chamado e a da realização do serviço, com disponibilização do equipamento.

Periodicidade Por Chamado, mensalmente

Mecanismo de
Cálculo

Para cada equipamento que possuir chamado de manutenção preventiva,
calcula-se:

PMP = ∑ Hi

Onde:

Hi = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção preven va, ou
seja, reabastecimento de suprimentos consumíveis (toner, revelador, fusor,
entre outros componentes), com a efetiva disponibilidade o equipamento.

PMPmédio = ∑  (Hi ocor1 + Hi ocor2 + Hi ocorn)/n

Onde: 

Hi ocor1 = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
preventiva na ocorrência 1.

Hi ocorn = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
preventiva na ocorrência n.

n = quantidade de ocorrências

Início de Vigência A partir da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

Na primeira medição
PMPmédio < ou = 8 horas úteis = 25 Pontos

8 < PMPmédio < ou = 15 horas úteis = 15 pontos
15 < PMPmédio < ou = 23 horas úteis = 5 pontos

PMPmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

A partir da segunda medição
PMPmédio < ou = 8 horas úteis = 50 Pontos

8 < PMPmédio < ou = 15 horas úteis = 40 pontos
15 < PMPmédio < ou = 23 horas úteis = 30 pontos

PMPmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

Sanções Ver item 17

Observações

O que se busca com esse indicador é que a Contratada
mantenha a funcionalidade do equipamentos e a regular prestação de serviço
e atenda a demanda da Contratante, tempestivamente.

 Não serão computados as horas de atraso quando estas
es verem sido ocasionados pela Contratante ou em virtude de concessão de
prorrogação autorizada pela CONTRATANTE. Tais prazos deverão ser
expressamente indicados pelo fiscal do Contrato.

 

INDICADOR 3 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Corretiva - PMC
ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Medir o prazo de resposta para a solução de problemas nos equipamentos.

Meta a cumprir PMP <= 8 horas úteis, considerando o horário de funcionamento do Ibama.

Instrumento de
medição

Registro de chamado técnico na central de atendimento, via e-mail ou via
preposto.

Forma de
acompanhamento

O fiscal técnico deverá verificar a diferença entre a hora/data da abertura do
chamado e a da realização do serviço, com disponibilização do equipamento.

Periodicidade Por Chamado, mensalmente

Para cada equipamento que possuir chamado de manutenção preventiva,
calcula-se:
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Mecanismo de
Cálculo

calcula-se:

PMP = ∑ Hi

Onde:

Hi = Quantidade de horas úteis para a conclusão da manutenção corretiva, com
a efetiva disponibilidade o equipamento.

PMPmédio = ∑  (Hi ocor1 + Hi ocor2 + Hi ocorn)/n

Onde: 

Hi ocor1 = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
corretiva na ocorrência 1.

Hi ocorn = Quan dade de horas úteis para a execução da manutenção
corretiva na ocorrência n.

n = quantidade de ocorrências

Início de Vigência A partir da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

Na primeira medição
PMCmédio < ou = 8 horas úteis = 25 Pontos

8 < PMCmédio < ou = 15 horas úteis = 15 pontos
15 < PMCmédio < ou = 23 horas úteis = 5 pontos

PMCmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

A partir da segunda medição
PMCmédio < ou = 8 horas úteis = 50 Pontos

8 < PMCmédio < ou = 15 horas úteis = 40 pontos
15 < PMCmédio < ou = 23 horas úteis = 30 pontos

PMCmédio > 23 horas úteis = 0 Pontos
 

Sanções Ver item 17

Observações

O que se busca com esse indicador é que a Contratada
mantenha a funcionalidade do equipamentos e a regular prestação de serviço
e atenda a demanda da Contratante, tempestivamente.

 Não serão computados as horas de atraso quando estas
es verem sido ocasionados pela Contratante ou em virtude de concessão de
prorrogação autorizada pela CONTRATANTE. Tais prazos deverão ser
expressamente indicados pelo fiscal do Contrato.

 

33. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

33.1. O ajuste de valor em função do IMR, será procedido após a definição do valor a faturar,
conforme previsto no Item 20.17 deste termo de referência.

33.2. As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme
métodos apresentados nas tabelas acima.

33.3. A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final
no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações ob das para cada indicador,
conforme fórmula abaixo:
 

Pontuação total do serviço = Pontos “indicador 1” + Pontos “indicador 2” + Pontos “indicador 3”

33.4. Os pagamentos devidos, rela vos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela
pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

 

Faixas de pontuação de qualidade da
prestação de serviço

Pagamento devido Fator de ajuste de nível de serviço

De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95
De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93
De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90

Abaixo de 40 pontos
90% do valor previsto

mais multa
0,90 + avaliar a necessidade de aplicação de

multa contratual

 

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]

 

33.5. A avaliação Abaixo de 40 pontos por três vezes, consecu vas ou não, ensejará a
rescisão do contrato.

 

33.6. CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

Indicador Critério (faixas de pontuação) Pontos Avaliação

1 - Indicador de Prazo máximo de Instalação - IPI

PMI < ou = 20 dias corridos 50

 
20 < PMI < ou = 25 dias corridos 35

20 < PMI < ou = 25 dias corridos 25

PMI > 30 dias corridos 0

 
PMPmédio < ou = 8 horas úteis 25
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2 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Preventiva - PMP

(pontuação referentes à primeira medição)

8 < PMPmédio < ou = 15 horas úteis 15  
 
 
 

15 < PMPmédio < ou = 23 horas úteis 5

PMPmédio > 23 horas úteis 0

 
3 - Indicador de Prazo Máximo para Inicio da Manutenção Corretiva - PMC

(pontuação referentes à primeira medição)

PMCmédio < ou = 8 horas úteis 25
 
 
 
 
 
 

8 < PMCmédio < ou = 15 horas úteis 15

15 < PMCmédio < ou = 23 horas úteis 5

PMCmédio > 23 horas úteis 0

Pontuação total dos Serviços  

 

ANEXO B - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços

 

m Descrição
Quant. de
máquinas

Marca/Modelo

Quant.
mensal

estimado
(A)

Unid.

Custo
unitário/cópia

(B)

Valor
mensal 

C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

Valor total
proposto 

(48 meses)
E = (D x 4) 

01

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

7  

5.800
página

impressa     

02

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

4.299
página

impressa     

03

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

1  

130
página

impressa     

04

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

82
página

impressa     

05
Impressão monocromá ca em equipamento
policromá co do Item 3, dentro da franquia,
sem fornecimento de papel

700
página

impressa     

TOTAL 8  11.011 -     

33.7. Validade: não inferior a 60 (sessenta) dias.

33.7.1. Informar o endereço eletrônico (site do fabricante dos produtos na Internet), onde se
possa efetuar consultas e atualizações.

33.7.2. Informar na proposta os números de telefones fixos e/ou po 0800 para abertura de
ordens de serviços e solicitação de suprimentos.

33.7.3. As propostas deverão apresentar as marcas e modelos dos equipamentos ofertados
com os respec vos acessórios, incluindo ainda o detalhamento dos custos unitários para a prestação
dos serviços.

33.7.4. Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da empresa
e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico, que acompanha o
material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo os casos
específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência e que sejam aceitos pelo Ibama.

 

 

ANEXO C — Modelo de Planilha de Compensação de valores
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ TEJO MARQUES,
Analista Administrativo, em 17/03/2019, às 15:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN GABRIEL DE OLIVEIRA, Técnico
Administrativo, em 17/03/2019, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM PARIME PEREIRA LIMA,
Superintendente Substituto, em 18/03/2019, às 10:24, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4595259 e o
código CRC 628FC417.

 

Referência: Processo nº 02025.002307/2018-20 SEI nº 4595259

Criado por andre.marques, versão 194 por andre.marques em 17/03/2019 15:25:14.

 

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS E FORMAÇÃO DE CUSTOS

m Descrição
Quant. de
máquinas

Marca/Modelo

Quant.
mensal

estimado
(A)

Unid.

Custo
unitário/cópia

(B)

Valor
mensal 

C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

Valor total
proposto 

(48 meses)
E = (D x 4) 

01

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

7  

5.800
página

impressa     

02

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

4.299
página

impressa     

03

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

130
página

impressa     
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04

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

1  82
página

impressa     

05
Impressão monocromá ca em equipamento
policromá co do Item 3, dentro da franquia,
sem fornecimento de papel

700
página

impressa     

TOTAL 8  11.011 -     

33.8. Validade: não inferior a 60 (sessenta) dias.

33.8.1. Informar o endereço eletrônico (site do fabricante dos produtos na Internet), onde se
possa efetuar consultas e atualizações.

33.8.2. Informar na proposta os números de telefones fixos e/ou po 0800 para abertura de
ordens de serviços e solicitação de suprimentos.

33.8.3. As propostas deverão apresentar as marcas e modelos dos equipamentos ofertados
com os respec vos acessórios, incluindo ainda o detalhamento dos custos unitários para a prestação
dos serviços.

33.8.4. Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da empresa
e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico, que acompanha o
material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo os casos
específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência e que sejam aceitos pelo Ibama.

 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

 

TERMO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

 

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº
......../2019, QUE FAZEM ENTRE SI O
IBAMA, POR INTERMÉDIO DA 
SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DE
RORAIMA E A EMPRESA
............................................................. 

 

O IBAMA, por intermédio da Superintendência no Estado de Roraima, com sede na Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes, 4.358, Bairro Aeroporto, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ
sob o n° 03.659.166/0020-75, neste ato representada pelo Superintendente Subs tuto Sr. JOAQUIM
PARIMÉ PEREIRA LIMA, nomeado(a) pela Portaria nº. 516, de 08 de dezembro de 2016, publicada no
DOU de 08 de dezembro de 2016, inscrito(a) no CPF n° 225.586.402-91, portador da Carteira de
Iden dade n° 71.882 SSP/RR, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Iden dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF
nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio
de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº
........../2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
con nuos de outsourcing de impressão, na modalidade franquia de páginas mais excedente,
contemplando a disponibilização de impressoras mul funcionais, novas e de primeiro uso, e a
prestação de serviço de suporte e manutenção, inclusive o fornecimento de todos os suprimentos,
peças e materiais consumíveis (toner e outros) originais, exceto o papel de impressão, com o
fornecimento de so ware de gerenciamento - bilhetagem de cotas, monitoramento e gestão de
impressão, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ficado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

Objeto da contratação:

Item Descrição
Quant. de
máquinas

Quant.
mensal

estimado
(A)

Unid.

Custo
unitário/cópia Valor

mensal 
C = (A x B)

Valor anual
D = (C x 12)

Valor a
contratar (48

meses)
E = (D x 4)

Valor Médio
apurado (B)

01

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

7

5.800
página

impressa     
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02

Impressão em mul funcional monocromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo I,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

4.299
página

impressa     

03

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
dentro da franquia, sem fornecimento de
papel

1

130
página

impressa     

04

Impressão em mul funcional policromá ca,
tecnologia eletrofotográfica a seco - Tipo IV,
excedente à franquia, sem fornecimento de
papel

82
página

impressa     

05
Impressão monocromá ca em equipamento
policromá co do Item 3, dentro da franquia,
sem fornecimento de papel

700
página

impressa     

TOTAL 8 11.011 - -    

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, correspondente a 48
(quarenta e oito) meses com início na data de .........../......../........ e encerramento em
.........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;  

Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços
tenham sido prestados regularmente;  

Seja juntada jus fica va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;  

Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;  

Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor mensal estimado da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  19211/193122

Fonte: 0174 ou 0250

Programa de Trabalho: 18.122.2124.2000.0000 - Administração da unidade

Elemento de Despesa: 339040.16

PI: 2000-0000

No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
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Cabe ainda à CONTRATADA promover a assinatura do Termo de Compromisso e do Termo de Ciência
anexos a este contrato, bem como providenciar a coleta das assinaturas dos seus empregados
vinculados à prestação dos serviços objeto deste.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Seção Judiciária de Boa Vista - Justiça Federal.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

Boa Vista-RR        de                        de 2019.

 

Pelo Ibama:                                                                                      Pela Contratada:

 
 

(assinado eletronicamente)
JOAQUIM PARIMÉ PEREIRA LIMA

Superintendente Substituto do Ibama em Roraima

 
 

(assinado eletronicamente)
XXXXX

Representante legal da Contratante
 
 
 

 
 
 

Testemunha: Testemunha:
  

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXX

Matrícula XXXXXXX

(assinado eletronicamente)
XXXXX

Matrícula XXXXXX

 

ANEXO AO CONTRATO

TERMO DE COMPROMISSO

O IBAMA, por intermédio da Superintendência no Estado de Roraima, com sede na Av. Brigadeiro
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Eduardo Gomes, 4.358, Bairro Aeroporto, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ
sob o n° 03.659.166/0020-75, neste ato representada pelo Superintendente Subs tuto Sr. JOAQUIM
PARIMÉ PEREIRA LIMA, nomeado(a) pela Portaria nº. 516, de 08 de dezembro de 2016, publicada no
DOU de 08 de dezembro de 2016, inscrito(a) no CPF n° 225.586.402-91, portador da Carteira de
Iden dade n° 71.882 SSP/RR, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA
EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n° <CNPJ>, neste ato representada pelo Sr. XXX, RG XXXX,
CPF XXXX, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/2019 doravante denominado CONTRATO
PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas,
bem como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante
TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Cons tui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as
obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações
sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a
execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que
dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que
regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer
grau de sigilo.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser u lizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela subme da temporariamente à restrição de acesso público em razão
de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos
graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita,
verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada,
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações,
relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas,
desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições,
informações sobre as a vidades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais
relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a
que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou
que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL
celebrado entre as partes.

 

Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer
de ato ou omissão da CONTRATADA;
II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo,
somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção
per nente e tenham sido no ficadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito,
dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar
cabíveis.

Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmi r, reproduzir, u lizar, transportar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permi r que qualquer empregado
envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível
hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas
INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer po de cópia da
informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção
e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a
existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.
I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garan r o
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos
documentos comprobatórios.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da
informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se
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devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra
parte em função deste TERMO.
I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas,
representantes, procuradores, sócios, acionistas e co stas, por terceiros eventualmente consultados,
seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas
à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a u lização das
informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga
a:
I – Não discu r perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer tulo ou dispor das
INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, sica ou jurídica, e para
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao obje vo aqui referido,
cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sen do de impedir o uso indevido por
qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;
II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admi do, arcando com todos os
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas
derivadas, a divulgação ou u lização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por
terceiros;
III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação,
caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de
atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e
IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de
sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso
em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada,
possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e
legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO
PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão,
ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as
de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em
regular processo administra vo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis,
conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou
quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes
buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade.
Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo
expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.
Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância
no sentido de que:
I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer mo vo, auditar e monitorar as
atividades da CONTRATADA;
II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE,
todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL;
III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas
neste instrumento, não cons tuirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser
exercidos a qualquer tempo;
IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora cons tuídos serão regidos pela legislação e
regulamentação brasileiras pertinentes;
V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;
VI – Alterações do número, natureza e quan dade das informações disponibilizadas para a
CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste
TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações
tipificadas neste instrumento;
VII – O acréscimo, complementação, subs tuição ou esclarecimento de qualquer uma das informações
disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as
informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO adi vo a
CONTRATO PRINCIPAL;
VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas
filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de
celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona – DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da Comarca de Boa Vista-RR, onde está localizada a sede da
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

 

Boa Vista RR,     de                    de 2019.

 

Pelo Ibama:                                                                                      Pela Contratada:

 
 

(assinado eletronicamente)
JOAQUIM PARIMÉ PEREIRA LIMA

Superintendente Substituto do Ibama em Roraima

 
 

(assinado eletronicamente)
XXXXX

Representante legal da Contratante
 
 
 

 
 
 

Testemunha: Testemunha:
  

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXX

Matrícula XXXXXXX

(assinado eletronicamente)
XXXXX

Matrícula XXXXXX

 

ANEXO AO CONTRATO

 

TERMO DE CIÊNCIA

INTRODUÇÃO

Visa obter o comprome mento formal dos empregados da contratada diretamente envolvidos no
projeto sobre o conhecimento da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança
vigentes na Instituição.

IDENTIFICAÇÃO
Contrato N°:
Objeto:
Contratante:
Gestor do Contrato:                                                Matr.:
Contratada:                                                              CNPJ:
Preposto da Contratada:
CPF:

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer o teor do
Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e as normas de segurança vigentes na Contratante.

 

Boa Vista RR,     de                    de 2019.

CIÊNCIA

CONTRATADA – Funcionários
______________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
______________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
______________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
______________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
______________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
______________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
 

 

ANEXO IV – ATESTADO/DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

ATESTADO DE VISTORIA

 

 

Atesto, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________(empresa), inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ/MF, sob o n.º ____________________, com sede na
___________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a). _______________________________________, infra-assinado, portador(a) da
Carteira de Iden dade n.º ____________________, expedida pela ____________ e do Cadastro de
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Pessoa Física, CPF/MF sob o n.º ________________, visitou as dependências da Superintendência do
Ibama em Roraima, e tomou conhecimento do ambiente sico e computacional sobre o qual serão
executados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº ______ e que possam servir de subsídio à
elaboração de proposta.

 

<Local e data>
 

______________________________________
Assinatura e carimbo

(servidor da contratante)
______________________________________

Assinatura
(representante legal da empresa)

 
OU

 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

A empresa _____________________________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
CNPJ/MF, sob o n.º ____________________, com sede na ___________________________________
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
_______________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Iden dade
n.º ____________________, expedida pela ____________ e do Cadastro de Pessoa Física, CPF/MF
sob o n.º ________________, DECLARA que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes aos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº ______, embora não realizada vistoria sica,
assumindo total responsabilidade por este fato e declarando que não u lizará deste para quaisquer
ques onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, no caso
de eventual contratação.

<Local e data>
 

Assinatura
(representante legal da empresa)

 
 

Referência: Proces so nº 02025.002307/2018-20 SEI nº 5109318
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