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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº37 /2010 
  Processo SUSEP N.° 15414.003705/2010-74 
 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, conforme autorização do Senhor 

Coordenador Geral de Administração da SUSEP, contida no Processo SUSEP 15414.002101/2010-19, 

observado os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas 

respectivas alterações; o Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto nº 6.204, de 5 de 

setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as 

condições deste Edital, o qual poderá ser consultado através dos endereços na Internet 

www.susep.gov.br, ou www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13:00 HS do dia 15/12/2010 

 

1 – DO OBJETO 
 
 

 A presente contratação visa a prestação de serviços de impressão de cópias, impressões, 
digitalizações e, serviços de acabamento em geral, com gerenciamento e gestão de impressão 
(terceirização de impressão) no âmbito da Sede da Superintendência de Seguros Privados, localizada no 
Rio de Janeiro, e de suas Representações Regionais no Estado de São Paulo, no Estado do Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal, incluindo instalação, operação e manutenção dos equipamentos e de todo o 
material de consumo necessário à prestação dos serviços, inclusive papel. 
 
 

A descrição detalhada dos serviços que deverão ser realizados consta do Termo de 
Referência – Anexo A do Edital, contendo os seguintes dados: 

 
� Especificações Técnicas dos Equipamentos (características mínimas) 
� Distribuição dos Equipamentos por prédio/pavimentos 
� Quantidades estimadas por endereços  
� Planilha de Formação de Preços 
� Declaração de Vistoria  

 
 
  

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 
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Fazem parte integrante deste Edital: 

          

Anexo A   Termo de Referência 
Anexo B   Planilha de Formação de Preços / Proposta Comercial 

   Anexo C   Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Anexo D   Minuta de Contrato 

 
 
 

3 - DA RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS E  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
 

3.1  Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o ÍNÍCIO ou o ENCERRAMENTO da fase 
de lances. 

 
 

3.2 EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado 
o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo e devidamente comprovado pela 
LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Pregoeira. 

 
 

3.3 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem acima a 
LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada 
sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente 
atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e 
contratar com a União.  

 
 
 

4 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

4.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da Dotação Orçamentária consignada 
à SUSEP para o exercício de 2010. 

4.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria SUSEP nº 3.577, de 9 de 
março de 2010. 

4.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida por intermédio da Divisão de Licitações da 
SUSEP, situada na Rua Presidente Vargas, 730 – 8° andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo fax (21) 
3233-4008, no horário de 10h/17h, ou pelo e-mail dilic.rj@susep.gov.br 

  

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

• Que se encontrar em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 

• Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  



Página 3  

• Que esteja constituída na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou 
que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si;  

• Que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante; e 

• Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  

6.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 

  6.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 
junto ao órgão provedor antes da data de realização do pregão. 

  6.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 
do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.4 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou à SUSEP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL E DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

As propostas deverão ser formuladas para um período global de 36 meses, observando-
se o critério de aceitabilidade previsto no item 9.4. 

 

O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, que não 
podem ser repassados à Administração, não deverão ser incluídos na Proposta de Preços apresentada. 

 

Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

 

a) Em original; 

b) Por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 
qualificado, ou por Cartório competente; 

c) Publicação em órgão da Imprensa 

 

 
  7.1 - A proposta deverá ser apresentada em planilhas Anexo B do Edital contendo o 
valor global (anual), em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas 
com tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para 
execução do objeto.  

7.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

  7.3 – 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. 
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  7.4 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com o valor global (anual), em campo 
próprio exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

  7.5 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, 
também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital. 

 
7.6  Na formulação de sua proposta a empresa deverá observar o regime de 

tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de 
ISS,PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 
(Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009). 

   
7.7   Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 

apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a SUSEP poderá determinar à licitante 
vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir 
corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço 
proposto. 
 

7.8 Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do 
art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos: 

 
 

I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade; 
 
II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 
 
III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 
 
IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada; 
 
VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
 
VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 
IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
 
X - estudos setoriais; 
 
XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 
XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que 
o proponente disponha para a prestação dos serviços; e 
 
XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
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7.9  A inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, 
desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta. 

 
7.10  A SUSEP  poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de 

esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados nas Planilhas de Custos e 
Formação de Preços apresentadas para cada categoria, sendo que a identificação da inclusão 
de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas 
aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta. 
 

7.11  A inobservância do prazo fixado pela  para a entrega das respostas e/ou 
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos 
considerados insuficientes/incompletos ocasionará a desclassificação da proposta. 
 

7.12  Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas 
planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a Pregoeira poderá determinar à 
licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, 
para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do 
preço proposto. 
 

7.13  Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os 
valores estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais 
(tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de 
Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros). 

 
7.14   Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime 

de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, 
PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 
(Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009). 

 

 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

 

8.1 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

  8.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, correspondentes ao menor preço 
anual, observado o horário fixado e as regras de aceitação deste Edital. 

  8.3 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema. 

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

8.5 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

  8.6 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do 
pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos praticados. 

  8.7 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, 
no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.  
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8.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

  8.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema.  

  8.10 – Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

  8.11 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociar e proferir 
decisão, acerca da aceitação do lance de menor valor.  

  8.12 – Quando não for possível a conclusão do certame durante a Sessão o 
Pregoeiro encerrará a etapa divulgando posteriormente o resultado de julgamento e 
decisões, se assim houver, em campo próprio do Sistema do comprasnet  
WWW.comprasnet.gov.br – Avisos e Esclarecimentos, no sentido de dar ampla publicidade 
ao Certame. 

 

  8.13 – A proposta de preços da licitante vencedora, contendo as especificações 
detalhadas dos serviços, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance 
ofertado, num prazo máximo de 4 (quatro) horas após o encerramento da etapa de lances, 
por meio do fax nº (21) 3233-4008, com a posterior apresentação dos originais no prazo 
máximo de 48(quarenta e oito) horas, contadas a partir do encerramento da Sessão Pública.  

 

 

9 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  

 

  9.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas Comerciais utilizando como 
critério de julgamento das propostas o menor preço global, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

  9.2 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento da Proposta de Preço. 

  9.3 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

  9.4 – O critério de aceitabilidade da presente contratação é de 
R$2.001.030,90 (dois milhões um mil e trinta reais e noventa centavos) para o 
período de 36 meses. 

 

 

10 – DA HABILITAÇÃO 

 

Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital e seus anexos. 

 

Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, se houver, a licitante detentora 
da melhor proposta encaminhará á SUSEP à documentação referente a sua Habilitação, no prazo 
máximo de 4 (quatro) horas através de fax nº (21) 3233-4008, juntamente com a proposta 
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de preço atualizada em conformidade dos lances e, num prazo máximo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, apresentará os documentos originais  a serem protocolados no Protocolo Geral da 
SUSEP, situado no subsolo do Prédio da Rua Presidente Vargas nº730 – Centro – Prédio do Banco Central 
do Brasil, em envelope fechado e com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 

À Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Pregão Eletrônico nº 37/10 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 

1) O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos na Fase de Habilitação 
conforme preceitua o art.27 da Lei 8.666/93: 

 
 
1.1 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:  
 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  
 
 
1.2 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante:  
 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, 
dentro do prazo de validade; Poderá a licitante deixar de apresentar a documentação referente 
a presente alínea “b”, que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 
 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do 
art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 
  
d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às contribuições 
sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente 
atualizada.  
 
 
 
1.3 Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da licitante: 
 
 
 

a) Mínimo de 2 (dois) atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado e apresentados em papel timbrado do emitente, contendo o nome 
da empresa, a identificação dos signatários, endereço completo, telefone, e se for o caso, 
correio eletrônico, para contato, que comprovem aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com os serviços de impressão, cópia e digitalização departamental 
com disponibilização e instalação dos equipamentos, gerenciamento dos serviços mediante 
utilização de sistema de ativos e ordens de serviços, sistema de controle e monitoramento dos 
equipamentos de impressão, e serviços de suporte técnico, manutenção e fornecimento de 
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materiais consumíveis. Os atestados deverão estar acompanhados das cópias autenticadas dos 
respectivos contratos. 

 
b) Pelo menos 1 (um) dos atestados exigidos acima deverá comprovar a prestação 

desses serviços em, no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo de 
impressões/mês previsto neste Termo de Referência. 

 

c) O(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o endereço e o telefone do(s) atestador(es), ou 
qualquer outro meio para que a SUSEP possa manter contato com a(s) entidade(s) 
atestante(s). 

 
 
1.4 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:  
 
 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante;  
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  
c) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:  
 
 
1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada 
na Junta Comercial;  
 
2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com 
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  
 
3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:  
 
- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  
 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  
 
 
d) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  
 
e) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  
 
 

 
1.5 Relativamente à PROPOSTA COMERCIAL da licitante:  

 

  

a) Planilha de Formação de Preços / Proposta Comercial -  Anexo B do Edital,  já readequada 
ao valor do último lance, devendo conter os seguintes dados:  
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 1) Dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e fax); 

 2) Conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da conta corrente); 

 3) Preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras despesas aplicáveis; 

    4) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

b) Caso a licitante não seja a fabricante dos equipamentos e dos softwares deverão ser apresentados 
juntamente com a proposta de preços os seguintes documentos que, se escritos em idioma estrangeiro, 
deverão ser traduzidos pela licitante para o idioma oficial do Brasil: 

 

b.1) documento do fabricante onde esteja indicada a sua relação técnico-comercial com a 
licitante, relativamente ao equipamento e ao software ofertado. 

 

1 - A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Dec. nº 3.555, de 08/08/2000, conforme dispõe 
o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 31/05/2005. 

2 - A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item implicará a 
desclassificação do proponente. 

3 - Às microempresas e empresas de pequeno porte, “havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa” (art.4º, § 1º, Decreto nº 6.204, de 
05/09/2007). 

4 -  Quando requerida pela licitante a prorrogação prevista no subitem anterior a mesma só será 
concedida caso não exista urgência na contratação ou prazo exíguo para o empenho, devidamente 
justificado. 

5  - A não regularização da documentação dentro do prazo concedido “implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação” (art.4º, § 4º, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007). 

 

11 – DOS RECURSOS 
 
 
11.1   A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer 
importará decadência do direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante 
declarada vencedora.  
 
11.2   O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o 
recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente 
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.  
 
11.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
 
11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de 
Licitações da SUSEP, situada na Avenida Presidente Vargas nº730 – 8º andar Rio de Janeiro, em dias 
úteis, no horário de 10:00 às 13:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, mediante agendamento prévio. 
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11.6 – Existindo intenção de interpor recurso o licitante deverá manifestá-la, durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, explicitando sucintamente suas razões, 
imediatamente após a divulgação do vencedor. 

 

11.7 – O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, por escrito, que 
será disponibilizado a todos os participantes. 

 

11.8 – Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) dias úteis, contados a 
partir do término do prazo do recorrente.  

 

11.9 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 

  

  

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

12.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela legitimidade dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

12.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação pertinente.  

 

12.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação pelos 
proponentes das condições do Edital, cujo desconhecimento não poderá ser alegado 
posteriormente. 

 

12.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. 

 

12.5 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
Certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil subseqüente aos ora fixados. 

 

12.6 – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

12.7 – O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e 
da Habilitação deverá ser o mesmo estabelecimento da Licitante que efetivamente vai prestar os serviços 
objeto da presente licitação. 

 

12.8 – O Termo de Referência é o documento norteador, elaborado pelo órgão requisitante do serviço e 
que disciplina de forma detalhada os serviços que deverão ser prestados, fazendo parte integrante deste 
Edital. 

 
12.9 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  



Página 11  

 

12.10 Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das 
licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira, conforme 
disposto no item 3 deste edital, o qual prevê fixação de multa em casos de desistência.  

 
12.11 Este Edital será fornecido a qualquer interessado na Sede da SUSEP sito a Avenida Presidente 
Vargas nº730 – 8º andar, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.susep.gov.br 
 
 

12.12 As licitantes após a publicação oficial deste Edital ficarão responsáveis pelo acompanhamento, 
mediante o acesso aos sítios mencionados das eventuais republicações e/ou retificações de edital, 
respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou 
não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

 

12.13  Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, 
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993. 

 
12.14 A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto 
desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação dos serviços, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, além de ser 
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital, no Contrato e das demais cominações legais.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2010. 
 
 
 
 
Adriana Pessôa da Cunha 
Pregoeira 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº37 /2010 
  Processo SUSEP N.° 15414.003705/2010-74 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO A 
 
 

 
1. DO OBJETO 

 
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de impressão de cópias, impressões, digitalizações e, serviços de 
acabamento em geral, com gerenciamento e gestão de impressão (terceirização de impressão) no 
âmbito da Sede da Superintendência de Seguros Privados, localizada no Rio de Janeiro, e de suas 
Representações Regionais no Estado de São Paulo, no Estado do Rio Grande do Sul e Distrito 
Federal, incluindo instalação, operação e manutenção dos equipamentos e de todo o material de 
consumo necessário à prestação dos serviços, inclusive papel. 

 
O presente Termo de Referência é complementado conforme abaixo: 
ANEXO I - Especificações Técnicas dos Equipamentos (características mínimas) 
ANEXO II - Distribuição dos Equipamentos por prédio/pavimentos 
ANEXO III - Quantidades estimadas por endereços  
ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços 
ANEXO V – Declaração de Vistoria  

 
 
2.     DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
 

2.1. DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
A contratação de pessoa jurídica para execução da atividade relativa ao objeto especificado no 
Termo de Referência encontra amparo legal na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Instrução Normativa nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 da SLTI/MPOG;  na Instrução 
Normativa nº 02/2008, de 30/04/2008, já devidamente atualizada pela Instrução 
Normativa nº 03/2009, de 15 de outubro 2009 da SLTI/MPOG;  Decreto nº 3.555, de 8 
de agosto de 2000;  Lei nº 10.520, de 17 de julhos de 2002;  Decreto nº 5.450, de 31 
de maio de 2005;  Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 
8.248/1991, art. 3º, § 3º;  Portaria SLTI/MP nº 02, 16 de março de 2010,  Decreto 
7.174, de 12 de maio de 2010; e os Acórdãos 1.547/2004 – Primeira Câmara e 2.471/2008 –
TCU Plenário, item 9.2.1. 

 
2.2. DA JUSTIFICATIVADA CONTRATAÇÃO 

 
A reestruturação empreendida pela alta direção da SUSEP, que data de dezembro de 2009, 
instituiu a Coordenação Geral da Tecnologia da Informação (CGETI), que tem por missão planejar, 
organizar, coordenar e supervisionar as atividades de processamento de dados e de informações 
científicas e administrativas, apoiando, promovendo e desenvolvendo os processos de 
informatização da autarquia.    
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A realização e o aperfeiçoamento de serviços internos de impressão, scanner, fax e reprografia não 
agregam qualquer capital intelectual à CGETI em relação à sua missão institucional, pois a 
natureza destes serviços é de cunho meramente mecânico. A tecnologia de impressão e sua 
respectiva gestão sofrem inovações ao longo do tempo, por isso, a troca periódica de 
equipamentos e o respectivo treinamento de operação das máquinas tornam-se muito caros para a 
autarquia ao longo do tempo. Além disso, existem os gastos com suprimentos e com a 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, o acaba tornando a realização interna 
destes serviços economicamente proibitiva para a autarquia. 
 
Pelo exposto, optou-se pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
impressão (terceirização de impressão) em todas as instalações da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP. 

 
2.3. DA DEMANDA 
 
De julho de 2009 a julho de 2010, o volume global de impressão foi de 2.425.494 folhas 
impressas, conforme informado pela CGADM e constante do ANEXO III. Estes volumes foram 
obtidos havendo cerca de 300 servidores ativos na autarquia.  
 
Houve um concurso no mês de abril com a previsão da entrada de cerca de mais 138 servidores, 
ou seja, quase um aumento de 50% da força de trabalho em relação ao anterior. 
 
Considerando um aumento no volume de impressão em 25%, em consequência do crescimento da 
autarquia em termos do número de servidores e do aumento do trabalho em relação ao core-
business, teremos que o volume global de impressão passará para 3.031.865 folhas, sendo 
2.425.492 páginas P&B (80%) e 606.373 páginas coloridas (20%). 

 
 
2.4. DAS ESTRATÉGIAS 
 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da SUSEP, que data de março de 2010, 
descreve cinco categorias de desafios que deverão ser enfrentados pela CGETI envolvendo 
imagem institucional, melhoria de processos, sistemas de informação, a estrutura de Tecnologia da 
Informação e Normas/Fiscalização, cujos desdobramentos encontram-se no Sumário Executivo do 
PDTI, às páginas 01/04.  
 
Os desdobramentos que envolvem a estrutura de Tecnologia da Informação são: (1) a unificação 
das áreas de TI; (2) a melhoria dos serviços internos de impressão, scanner, fax e reprografia; e 
(3) a migração dos serviços de produção para terceiros. Ora, a unificação das áreas de TI já foi 
contemplada na reestruturação da SUSEP com a criação da CGETI; a migração dos serviços de 
produção para terceiros também já foi contemplada com a assinatura do respectivo contrato com o 
SERPRO; restando, desta forma, melhorar os serviços internos de impressão, scanner, 
fax e reprografia.  
 
As especificações para a contratação dos serviços de Tecnologia da Informação ora propostos 
estão alinhadas com as legislações vigentes que tratam sobre o tema, em especial, a Instrução 
Normativa nº 04/2008, de 19 de maio de 2008;  Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010 
e a Portaria MPOG/SLTI nº 02, de março de 2010. 
 
 
 
 

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

Após pesquisa de mercado realizada pela área interessada foram apurados os seguintes valores 
para a aquisição dos serviços: 
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 Valor por folha impressa (R$) 

Empresa 
/ 

Período 
do 

contrato 

12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 

SIMPRESS 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 
CNC 0,28 0,23 0,21 0,19 0,16 

ULTRAPEL 0,35 0,34 0,33 0,33 0,31 
Média 0,27 0,25 0,22 0,20 0,20 

 
Logo, o valor global estimado para o Contrato para 3.031.865 cópias /ano é de: 
 
 
a) R$ 818.603,55 (oitocentos e dezoito mil e seiscentos e três reais e cinqüenta e cinco 
centavos) para 12 meses; 
b) R$ 1.515.932,50 (hum milhão, quinhentos e quinze mil e novencentos e trinta e dois 
reais e cinqüenta centavos) para 24 meses; 
c) R$ 2.001.030,90 (dois milhões, hum mil e trinta reais e noventa centavos) para 36 
meses;  
d) R$ 2.425.492,00 (dois milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e 
noventa e dois reais) para 48 meses; e  
e) R$ 3.031.865,00 (três milhões, trinta e um mil e oitocentos e sessenat e cinco reais) 
para 60 meses. 
 
Tendo em vista o desgaste natural dos equipamentos, que pode ocasionar aumentos de custos 
para a contratada com reflexos diretos sobre a prestação do serviço, e com o intuito de 
salvaguardar a autarquia de eventuais problemas decorrentes da administração do contrato por 
um período de tempo muito amplo, depreende-se do descrito acima que o valor médio que 
apresenta a melhor relação custo/benefício para a Administraçâo é o de R$ 
2.001.030,90 (dois milhões, hum mil e trinta reais e noventa centavos, 
correspondente ao período de tempo de contratação de 36 meses, como 
descrito na CI de número 81/10, constante da fl. 01 do processo de número 
15414.003705/2010-74. 

 
 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. A despesa de que trata o objeto, foi estimada em R$ 2.001.030,90 (dois milhões, hum mil e 
trinta reais e noventa centavos) para 36 meses, conforme orçamento estimativo disposto no Termo 
de Referência, correrá à conta do Elemento Orçamentário Serviços de Impressão, Cópias e 
Digitalização – SERVIÇO – 3.3.3.9.0.39.83, como descrito na fl. 98 do processo de número 
15414.003705/2010-74, mediante a emissão de nota de empenho. 
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar do processo licitatório as licitantes que atenderem a todas às 
seguintes exigências, inclusive quanto à documentação: 

5.1.1. atenderem às condições constantes do Termo de Referência; 

5.1.2. que estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS no SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) e previamente credenciadas perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma do disposto no artigo 3º do Decreto nº 
5450/2005; 

5.1.3. caso a licitante não seja a fabricante dos equipamentos e dos softwares deverão ser 
apresentados juntamente com a proposta de preços os seguintes documentos que, se 
escritos em idioma estrangeiro, deverão ser traduzidos pela licitante para o idioma oficial do 
Brasil: 

5.1.3.1. documento do fabricante onde esteja indicada a sua relação técnico-comercial com 
a licitante, relativamente ao equipamento e ao software ofertado. 

5.1.4. deverão estar incluídas na proposta todas as despesas com material, mão-de-obra, 
taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações 
necessárias ao completo desempenho do fornecimento dos componentes e quaisquer 
despesas, tais como fretes, impostos, garantia e outras necessárias à realização do 
fornecimento.  

5.1.5. demais exigências do Edital e dos seus ANEXOs. 
 

Observações: 
 
 

a) A participação na licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, 
não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 
licitantes deverão ler atentamente o Termo de Referência, o Edital e seus 
ANEXOs. 

b) A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as 
especificações do Termo de Referência do Edital. 

 
6. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
 

6.1. DA NATUREZA DO OBJETO 
 

6.1.1. A aquisição dos objetos definidos neste presente Termo de Referência possuem 
NATUREZA COMUM, ou seja, a caracterização do objeto aqui tratado está em 
conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único;  
Decreto nº 3.555, ANEXO II;  Decreto nº 5.450/2005, art. 2º, §1º;  Acórdão nº 
2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.1; assim como o Acórdão nº 1.547/2004 – 
primeira câmara. 

 
 

6.2. DO TIPO E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

6.2.1. Diante do exposto, elucidado pelo item acima, a Coordenação Geral de 
Administração, na figura de seu Coordenador, com base na observância dos princípios 
constitucionais da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
assim como em conformidade com os princípios básicos norteadores da licitação pública, 
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entende estarem presentes no OBJETO a ser contratado todos os elementos necessários 
para adotar a modalidade de licitação PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo em vista 
tratar-se o OBJETO na definição de bem de natureza comum, como pode ser visto na fl. 
100 do processo de número 15414.003705/2010-74. 
 
6.2.2. O tipo de licitação proposta a ser adotado para a contratação do OBJETO é a de 
MENOR PREÇO, em conformidade com o Inciso I, do art. 45 da Lei 8.666/93, 
combinado com o Inciso X, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e o § 2º, do art. 2º, do 
Decreto nº 5.450/2005 

 
7. DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 
 

Os documentos relativos à qualificação técnica apresentam-se como de substancial importância, 
assim como os demais documentos, visto que tem como objetivo, assegurar que a Administração 
formalize contrato com a LICITANTE que demonstre pertinente capacidade técnica para execução 
do objeto licitado. São eles:  

 
7.1. Mínimo de 2 (dois) atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado e apresentados em papel timbrado do emitente, contendo o nome da 
empresa, a identificação dos signatários, endereço completo, telefone, e se for o caso, correio 
eletrônico, para contato, que comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com os serviços de impressão, cópia e digitalização departamental com disponibilização 
e instalação dos equipamentos, gerenciamento dos serviços mediante utilização de sistema de 
ativos e ordens de serviços, sistema de controle e monitoramento dos equipamentos de impressão, 
e serviços de suporte técnico, manutenção e fornecimento de materiais consumíveis. Os atestados 
deverão estar acompanhados das cópias autenticadas dos respectivos contratos. 

 
7.2. Pelo menos 1 (um) dos atestados exigidos acima deverá comprovar a prestação desses 
serviços em, no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo de impressões/mês previsto 
neste Termo de Referência. 

7.3. O(s) documento(s) deve(m) conter o nome, o endereço e o telefone do(s) atestador(es), 
ou qualquer outro meio para que a SUSEP possa manter contato com a(s) entidade(s) 
atestante(s). 

 
8. DA VISITA TÉCNICA 

 
8.1. As LICITANTES interessadas em participar deste processo licitatório poderão visitar os 
locais de entrega deste objeto.  Assim, as LICITANTES deverão inteirar-se dos locais e dos 
procedimentos para poderem efetuar a visita técnica nas dependências do CONTRATANTE 
constantes do ANEXO II deste Termo de Referência. A visita técnica faz-se necessária em 
conformidade com artigo 30, inciso III da Lei 8.666/93, com a finalidade de que as 
LICITANTES verifiquem as condições das instalações, recursos, peculiaridades e complexidades 
que por ventura os locais de entrega do objeto contratado 
8.2. A visita técnica dos locais de entrega dos equipamentos poderá ser realizada nos dias 
úteis, de segunda a sexta feira, exceto sábados, domingos e feriados no período de 9h às 18h, até 
48 horas úteis antes da data da realização da licitação.  As LICITANTES interessadas deverão, 
previamente, agendar a visita para realização da vistoria Técnica na cidade do Rio de Janeiro, no 
Edifício do Banco Central, Av presidente Vargas, 730, 10º andar – Torre 01 com a Coordenação de 
Suporte Operacional de Tecnologia da Informação – COSUP, pelos telefones (21) 3233-4159 ou 
(21) 3233-4397. 
8.3.  A visita técnica NÃO será obrigatória NEM tampouco será exigida com fins de 
habilitação, constituindo-se, pois, numa faculdade a sua realização.  Contudo, as LICITANTES 
interessadas em participar deste processo licitatório poderão se valer desta prerrogativa, caso 
necessitem de esclarecimentos adicionais para elaboração de suas propostas.  Por conseguinte, 
para as LICITANTES que usufruírem desta prerrogativa será expedido um Termo de Visita 
Técnica de que esta, mediante seu representante, visitou os locais onde serão entregues os 
equipamentos. 
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8.4. A apresentação da proposta de preços na licitação torna evidente que as LICITANTES 
tomaram conhecimento e estão em total concordância com este Termo de Referência e Edital, 
inteirando-se de todas as informações relevantes á formulação de suas proposta comerciais.  Não 
serão admitidas alegações posteriores, por parte das LICITANTES, acerca de quaisquer falhas, 
desconhecimento das condições ou omissões em suas propostas como justificativa para eximirem-
se da responsabilidade de cumprir com suas obrigações. 

 
9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1 DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

9.1.1. Os equipamentos que devem ser disponibilizados pela empresa a ser contratada 
estão classificados nas seguintes categorias: 

9.1.1.1. TIPO I – Impressora com tecnologia laser monocromática, com recursos de 
impressão, cópia, fax e digitalização; 
9.1.1.2. TIPO II – Impressora com tecnologia laser colorida; 
9.1.1.3. TIPO III – Impressora com tecnologia laser monocromática, com recursos 
de impressão, cópia e digitalização para grandes volumes de impressão, com 
finalizador e grampeamento; 
9.1.4. TIPO IV - Impressora com tecnologia laser monocromática. 

9.1.2. As especificações técnicas mínimas dos equipamentos destinados a atender cada 
uma das categorias acima estão descritas no ANEXO I deste Termo de Referência. 
9.1.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, 
cópia e digitalização, bem como as soluções de softwares associadas, contemplando 
inclusive, instalação nas dependências da SUSEP, nas quantidades, especificações técnicas e 
demais características constantes neste documento. 
9.1.4. O prazo de entrega dos equipamentos, não poderá exceder a 30 (trinta) dias úteis 
a contar da data de assinatura do contrato e, somente poderá ser prorrogado em caso de 
força maior, devidamente comprovado pelo CONTRATADO, por escrito, até 48 (quarenta e 
oito) horas antes do término do prazo anteriormente estabelecido; 
9.1.5. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, não recondicionados 
e/ou remanufaturados, sem qualquer uso anterior. Para comprovação, o licitante deverá 
apresentar, no ato da licitação e dentro de envelope da Proposta Comercial, nota fiscal de 
compra e venda datada de todos equipamentos contemplados na proposta, confirmando 
serem todos novos, sem qualquer uso anterior e não recondicionados.  
9.1.6. Os equipamentos deverão permitir impressão frente e verso. 
9.1.7. Antes da primeira entrega de equipamentos, cada Tipo deverá ser homologado 
tecnicamente pela equipe técnica da SUSEP em uma única etapa, momento em que serão 
efetuadas as verificações dos catálogos/manuais oficiais dos produtos ofertados e testes dos 
modelos dos equipamentos que serão instalados pela licitante. As características dos 
equipamentos oferecidos deverão estar em conformidade com a especificação técnica 
apresentada no ANEXO I deste Termo de Referência.  

9.1.7.1. A homologação dos equipamentos ficará condicionada à entrega, instalação, 
e configuração de 1 (um) modelo de cada tipo de equipamento solicitado, 
acompanhado dos catálogos/manuais oficiais dos produtos ofertados, em até 2 (dois) 
dias úteis contados a partir da Convocação.  

9.1.8. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos de impressão, 
acessórios e softwares associados, contemplando, inclusive, instalação nas dependências da 
SUSEP nos locais constantes no ANEXO II deste Termo de Referência. 
9.1.9. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede nativa. Os 
ativos de rede necessários para ativação dos equipamentos, bem como o devido 
fornecimento de energia, ficarão a cargo da SUSEP. 
9.1.10. Todos os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, tecnologia laser de 
impressão, recurso de contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio 
hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e 
aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditagem dos serviços, bem 
como a liberação das impressões através de senhas, assegurando ao usuário o sigilo do seu 
trabalho a ser impresso. 
9.1.11. A empresa contratada providenciará, quando solicitado pela SUSEP a qualquer 
tempo durante a vigência do contrato, o desligamento, o transporte e a reinstalação de 
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qualquer equipamento na ocorrência de alteração do local de instalação dentro do mesmo 
prédio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta hipótese, a empresa 
contratada não cobrará despesas com embalagem, seguro, transporte e reinstalação do 
equipamento no novo local; 

 
9.2. DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS E DAS PEÇAS 
 

9.2.1. Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como Kit de manutenção, 
fusores, rolos, toners, cilindros, reveladores), peças, acessórios deverão ser originais do 
fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos 
remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados. O fornecimento 
de papel também é da responsabilidade da empresa a ser contratada. 
9.2.2. Os serviços de reposição dos componentes de manutenção operacional preventiva 
(fusores, reveladores, cilindros e peças que tenham necessidade de substituição pelo 
desgaste de uso) serão executados exclusivamente pelos profissionais da empresa a ser 
contratada, devendo respeitar os prazos de Atendimentos descritos no item 11 deste Termo 
de Referência (Acordo de Níveis de Serviços). 
9.2.3. A logística da empresa a ser contratada terá de contemplar a gestão de estoque de 
suprimentos em quantidade suficiente para atender à demanda por um período mínimo de 
um mês, em cada unidade predial constante no ANEXO III deste Termo de Referência. Para 
os três primeiros meses de contrato, a quantidade de suprimentos a ser disponibilizada será 
calculada com base nas quantidades estimadas neste Termo de Referência. A partir do 
quarto mês, será utilizado o volume levantando pela bilhetagem do mês anterior. 
9.2.4. A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta 
para todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, 
obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente. 
9.2.5. Os custos relativos ao fornecimento dos insumos, peças e papel (por face impressa) 
deverão estar incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste 
Termo de Referência. 

 
9.3. DO SISTEMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS 
 

9.3.1. O sistema de gestão dos serviços deverá ser em rede, via WEB, e possuir as 
seguintes capacidades: 

9.3.1.1. Monitorar os equipamentos on-line possibilitando, no mínimo, gerenciar 
remotamente via rede TCP/IP, os equipamentos instalados, permitindo efetuar 
alterações de configuração, checagem do status de impressão, nível dos suprimentos 
de impressão, etc. 
9.3.1.2. Informar usuário, nome do documento, horário de impressão, impressora, 
número de páginas, modo de impressão (cor ou mono), tamanho do papel, aplicativo, 
qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado. 
9.3.1.3. Os usuários, tanto para autenticação quanto para estatísticas, devem ser 
integrados com a autenticação via Microsoft Active Directory e LDAP. 
9.3.1.4. Permitir a geração de relatórios via sistema, por usuário, 
impressora/multifuncional (equipamento físico), por fila de impressão (driver instalado 
em uma estação ou servidor), por computador (estação ou servidor de impressão) e 
por centros de custo. 
9.3.1.5. Permitir a ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e 
por ordem alfabética. 
10.3.1.6. Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor, tipo de papel, 
aplicativo, modo de impressão (simplex ou duplex) e por origem (cópia ou 
impressão). 
9.3.1.7. Permitir a exportação de dados e relatórios para análise. 
9.3.1.8. Permitir a centralização automática de dados de vários locais e a geração de 
relatórios integrados com os dados de todos os locais . 
9.3.1.9. Realizar inventário automático dos equipamentos. 
9.3.1.10. Permitir a definição de custos de página impressa por 
impressora/multifuncional, diferenciando custos para impressão em cores e preto e 
branco. 
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9.3.1.10. Permitir a administração de custos por grupos de 
impressoras/multifuncionais. 
9.3.1.12. Permitir a definição de centros de custo para usuários e a geração de 
relatórios a partir dos mesmos. 
9.3.1.13. Permitir a definição de variações de custos por página baseada na 
quantidade de páginas impressas (monocromática ou colorida). 
9.3.1.14. Fornecer histórico de utilização dos consumíveis com vida útil real, por 
equipamento. 
9.3.1.15. Realizar atualizações, visualizações e alterações remotas nas configurações 
dos componentes das impressoras/multifuncionais/copiadoras. 
9.3.1.15. Possibilitar agendamento e automação de tarefas relacionadas ao 
gerenciamento e manutenção das impressoras/multifuncionais. 
9.3.1.16. Disponibilizar o sistema que permita ao gestor a definição de perfis de 
utilização por usuário. 
9.3.1.17. Permitir que o usuário, conforme perfil e permissões, possa localizar 
através de sua estação, impressoras/multifuncionais com base em campos como: 
localização, capacidade, color, duplex etc. 
9.3.1.18. Permitir a criação de itens de custo (papel, suprimentos, cilindro, kit, etc.) 
e registrar a utilização destes para a respectiva impressora/multifuncional. 

9.3.2. Os custos relativos ao sistema de gestão de serviços deverão estar incluídos e 
distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste Termo de Referência. 

 
9.4. DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS E ORDENS DE SERVIÇO 
 

9.4.1. O Sistema de Gestão de Ativos e Ordens de Serviço deverá ser utilizado na execução 
dos serviços da central de suporte técnico, na modalidade de Help-Desk de primeiro nível de 
atendimento, de acordo com os requisitos mínimos a seguir: 

9.4.1.1. O sistema deverá disponibilizar todas as suas funcionalidades operacionais 
através da WEB (Internet e Intranet); 
9.4.1.2. A plataforma server deverá ser compatível com os seguintes ambientes: MS-
Windows 2000, XP, Windows 7, Vista, GNU/Linux kernel 2.4 e superiores. Os clientes 
deverão operar com os navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox, entre outros 
livres; 
9.4.1.3. Os dados deverão residir em ambiente de Banco de Dados desenvolvido com 
qualquer software que venha a ser fornecido na prestação de serviço, desde que 
acompanhado pelas licenças de uso e acesso, sem ônus para a SUSEP; 
9.4.1.4. A documentação e interação do Sistema de Gestão de Ativos deverão estar 
disponíveis on-line, com Help On Line; 
9.4.1.5. O sistema deverá ter sido desenvolvido e codificado para ambiente 32 ou 64 
bits; 
9.4.1.6. O sistema deverá estar disponível em língua portuguesa e possuir manuais 
de administração e de utilização neste idioma; 
9.4.1.7. O sistema deverá permitir implementar campos e menus nas telas de 
chamados, de acordo com a necessidade; 
9.4.1.8. O sistema deverá operar em rede TCP/IP; 
9.4.1.9. O sistema deverá ter acesso somente através de senha individual, podendo 
ser alterada a qualquer momento pelo próprio usuário; 
9.4.1.10. O sistema deverá ter níveis de acesso personalizados para usuários 
distintos; 
9.4.1.10. O sistema deverá possuir registros em “logs” dos acessos, das alterações 
dos e cadastros realizados em qualquer módulo do mesmo; 
9.4.1.12. O sistema deverá possuir recurso nativo, específico para cadastramento e 
manipulação de base de conhecimento, possibilitando o armazenamento de 
problemas e soluções, viabilizando o atendimento on-line pelo operador do Help Desk. 
9.4.1.13. O sistema deverá possuir controle de acesso específico para as 
funcionalidades da Base de Conhecimento, garantido o acesso somente a usuários 
cadastrados, respeitando os privilégios de cada usuário para inserção, alteração e 
exclusão de registros, bem como viabilizando e garantindo a padronização dos dados 
sobre os problemas e soluções armazenadas; 
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9.4.1.14.O sistema deverá permitir que os usuários efetuem consultas, via WEB, 
sobre o “status” dos seus chamados técnicos e que os mesmos possam incluir ou 
solicitar informações adicionais; 
9.4.1.15. O sistema deverá permitir alterações de layout de telas, nomenclatura e 
tipo de dados de cada campo do banco de dados, criação de novas telas e tabelas no 
banco de dados. Somente usuários com privilégios previamente definidos poderão 
fazer tais operações; 
9.4.1.16. O sistema deverá permitir o desenvolvimento de novos relatórios. Todos os 
relatórios desenvolvidos devem ser disparados nativamente do software de Gestão de 
Ativos e Ordens de Serviço, sem a necessidade da abertura de um segundo aplicativo; 
9.4.1.17. O sistema deverá emitir, a qualquer instante, relatório da quantidade de 
chamadas recebidas pelo Help Desk, com possibilidade de filtrar por período, por 
departamento e/ou por unidade de negócio; 
9.4.1.18. O sistema deverá emitir relatório do total de chamadas recebidas pelo 
Help-Desk agrupadas por tipo de problema, com possibilidade de filtrar por período 
por departamento e/ou por unidade de negócio; 
9.4.1.19. O sistema deverá emitir, a qualquer momento, relatório resumido dos 
atendimentos efetuados pelo Help-Desk ou Suporte Técnico em um determinado 
período, agrupados conforme avaliados pelos usuários em Bom, Regular e Ruim; 
9.4.1.20. O sistema deverá emitir relatório das chamadas recebidas pelo Help Desk, 
imprimindo o tempo de atendimento, técnico responsável, problema, setor solicitante, 
com possibilidade de filtrar por “status” e por período; 
9.4.1.21. O sistema deverá emitir relatório de todas as chamadas atendidas pelo 
Help Desk, imprimindo “status” da OS, problema, setor solicitante, sendo possível 
filtrar os mesmos por técnico e período; 
9.4.1.22. O sistema deverá realizar inventário automático das informações de 
hardware e software, apresentando as características básicas de cada tipo de 
impressora. 
9.4.1.23. O sistema deverá possuir cadastro e controle dos equipamentos com a 
identificação por número de série e marca como campos-chave, bem como permitir a 
descrição dos equipamentos em campo texto; 
9.4.1.24. O sistema deverá permitir a associação do registro de equipamento com o 
contrato de serviços e termos de garantia; 
9.4.1.25. O sistema deverá permitir o agrupamento dos equipamentos por tipo; 
9.4.1.26. O sistema deverá permitir o armazenamento de transferências de 
localização dos equipamentos, com possibilidade de recuperação do histórico; 
9.4.1.27. O sistema deverá permitir o registro e análise do histórico de falhas e 
resolução de problemas dos equipamentos. 
9.4.1.28. O controle do fluxo das chamadas deverá permitir a descrição do problema 
em campo texto, com tamanho ilimitado; 
9.4.1.29. O controle do fluxo das chamadas deverá permitir o armazenamento de 
todas as etapas pelas quais as O.S.- Ordens de Serviço, passaram, com possibilidade 
de recuperação do histórico; 
9.4.1.30. O controle das chamadas atendidas pelo Help-Desk deverá permitir a 
associação dos dados de atendimento com os dados do contrato de serviços de 
terceiros; 
9.4.1.31. O sistema deverá possuir, de forma pré-configurada, módulo de tratamento 
de dados estatísticos para a produção dos seguintes relatórios: 

9.4.1.31.1. Indicadores de disponibilidade de equipamentos e instalações 
físicas; 
9.4.1.31.2. Estatísticas de atendimento por itens, período, assunto, etc.; 
9.4.1.31.3. Resultados mensais de tempo de atendimento, histórico de falhas 
e ações de recuperação de serviços e equipamentos;  
9.4.1.31.4. Relatórios de gestão e controle de Ordens de Serviços. 

9.4.1.32. O sistema proposto deverá possibilitar a abertura automática de Ordens de 
Serviço, sem necessidade de intervenção humana, para reposição de consumíveis das 
Estações de Impressão e Multifuncionais, mediante comunicação TCP/IP;  
9.4.1.33. O sistema deverá possibilitar automação para o planejamento de tarefas 
relacionadas à manutenção dos equipamentos; 
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9.4.1.34. O sistema deverá permitir a associação de chamados com um chamado 
anteriormente criado, possibilitando que o fechamento deste último seja 
automaticamente replicado aos chamados a ele associados; 
9.4.1.35. O sistema deverá realizar a verificação automática de chamados já abertos 
para os equipamentos e/ou usuários solicitantes, evitando assim a duplicidade de 
chamados; 

9.4.2.  Os custos relativos ao sistema de gestão de ativos e ordens de serviços deverão 
estar incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste Termo de 
Referência. 

 
9.5. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA 

 
9.5.1. Os serviços de impressão e cópia deverão ser controlados por um sistema 
informatizado especializado no monitoramento e gerenciamento remoto de impressoras, que 
deverá estar totalmente integrado ao Sistema de Gestão de Ativos e Ordens de Serviço 
descrito no item anterior, de forma a trocar informações e fornecer dados que possibilitem 
que os relatórios gerenciais sejam centralizados no supracitado Sistema. 
9.5.2. Requisitos Mínimos do Sistema: 

9.5.2.1. Deverá rodar em plataforma Windows, além de GNU/Linux kernel 2.4 ou 
superior, devendo ser compatível com os navegadores utilizados por estes sistemas 
operacionais (IE e Firefox); 
9.5.2.2. Deverá fazer uso do protocolo SNMP para captura de informações das 
impressoras; 
9.5.2.3. Deverá realizar monitoramento específico para impressoras com interface de 
rede nativa, a partir de locais remotos, conforme normas de acesso da SUSEP; 
9.5.2.4. Deverá emitir alertas, em tempo-real, com relação aos insumos (toner, 
papel, etc) com possível aplicação de filtros; 
9.5.2.5. Deverá controlar acesso às impressoras através da configuração de Contas e 
Grupos de Usuários;  
9.5.2.6. Deverá gerenciar impressoras de diversos fabricantes; 
9.5.2.7. Interface com Usuário totalmente configurável. 

9.5.3. Os custos relativos ao sistema de monitoramento e gestão de impressão, deverão 
estar incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste Termo de 
Referência. 

 
9.6. DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO E CÓPIA 
 

9.6.1. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar sistema informatizado para a 
contabilização de todos os documentos impressos, com arquivo de log contendo os dados 
sobre o nome do trabalho, formato, tamanho, número de páginas, identificação do usuário, 
nome/código da impressora, estação de trabalho, data e hora. 
9.6.2. O sistema supracitado também deverá gerar o histórico de impressão/cópia por 
usuário/impressora/setor organizacional consolidando a quantidade de impressões/cópias 
realizadas no período. Este processo será realizado na própria rede da SUSEP, não exigindo 
nenhuma modificação estrutural, ficando ainda a cargo da empresa a ser contratada a 
distribuição, a instalação e a configuração do software conforme os padrões de segurança 
da informação estabelecidos pela SUSEP. 
9.6.3. Além dos requisitos dos itens 9.6.1 e 9.6.2, a contabilização de impressão e cópias 
oriunda dos contadores dos equipamentos alocados deverá ser efetuada mensalmente pela 
empresa a ser contratada, sendo que as planilhas de medição deverão ser encaminhadas ao 
fiscal do contrato de cada local, juntamente com a fatura de prestação de serviços,  para a 
necessária verificação.  
9.6.4. O pagamento das faturas mensais deverá ser calculado sobre o montante global de 
páginas impressas de todos os equipamentos, discriminando obrigatoriamente, no campo 
“Descrição dos Serviços” da fatura, equipamentos e respectivos volumes consumidos por 
tipo de impressão, P/B ou colorida, sendo que as páginas impressas em preto e 
branco mesmo que nas impressoras coloridas, serão faturadas sempre ao preço 
unitário da página monocromática. 
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9.6.5. O sistema informatizado de contabilização deverá atender aos seguintes requisitos 
mínimos: 

9.6.5.1. Operar no ambiente Cliente-Servidor e WEB (Internet/Intranet); 
9.6.5.2. Operar em pelo menos um dos seguintes ambientes: GNU/Linux kernel 2.4 
ou MS-Windows 2000 ou superior para a plataforma Server, GNU/Linux kernel 2.4 ou 
MS-Windows 98, 2000 XP e superiores para a plataforma Client; 
9.6.5.3. Utilizar o protocolo SNMP para captura de informações das impressoras; 
9.6.5.4. Possuir versão Client a ser instalada nas estações e versão Server a ser 
instalada em ambiente de monitoramento; 
9.6.5.5. Realizar monitoramento específico para Impressoras com interface de rede 
nativa, a partir de locais remotos; 
9.6.5.6. Emitir alertas em tempo real com relação a todos os suprimentos necessários 
ao funcionamento dos equipamentos, com possível aplicação de filtros; 
9.6.5.7.Gerenciar impressoras de diversos fabricantes; 
9.6.5.8. Os dados deverão residir em ambiente de Banco de Dados desenvolvido com 
qualquer software que venha a ser fornecido na prestação de serviço, desde que 
acompanhado pelas licenças de uso e acesso, sem ônus para a SUSEP; 
9.6.5.9. Preservar em ambiente de Banco de Dados, as informações que permitam o 
rastreamento de impressões realizadas por um determinado usuário ou setor, dentro 
de um determinado período ou data; 
9.6.5.10. Possuir interface com usuário totalmente configurável;  
9.6.5.10. Utilizar, para a captura dos dados dos equipamentos, protocolo SNMP, 
podendo ser utilizado além deste outro protocolo, caso necessário; 
9.6.5.12. Utilizar, além do uso dos protocolos citados anteriormente, método para 
captura de informações sobre os trabalhos de impressão diretamente do servidor de 
impressão da rede;  
9.6.5.13. Utilizar, além dos métodos citados anteriormente, método que possibilite a 
captura das informações sobre os trabalhos de impressão (bilhetagem) em ambientes 
onde não exista servidor de impressão; 
9.6.5.14. As informações de bilhetagem deverão contemplar: 

9.6.5.14.1. Usuário que realizou a impressão; 
9.6.5.14.2. Impressora utilizada;  
9.6.5.14.3. Número de páginas impressas; 
9.6.5.14.4. Data e hora da impressão; 
9.6.5.14.5. Características da impressão: simplex/duplex - 
monocromática/colorida – A4/A3; 
9.6.5.14.6. Aplicativo que originou a impressão, identificando a extensão do 
arquivo; 

9.6.5.15 A integração do sistema de contabilização com o sistema de gestão de 
ordens de serviços deverá possibilitar que sejam controlados com precisão os volumes 
envolvidos na execução dos serviços; 
9.6.5.16. O software de bilhetagem deverá possibilitar a instalação em ambientes 
com ou sem servidor de impressão; 
9.6.5.17. Deverá suportar o banco de dados; 
9.6.5.18 Utilizar, para a captura dos dados dos equipamentos, protocolo SNMP, 
podendo ser utilizado além deste outro protocolo, caso necessário; 

9.6.6. Os custos relativos ao Sistema de Contabilização e Bilhetagem de Impressão e Cópia 
deverão estar incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste Termo de 
Referência. 

 
9.7. DA CAPACITAÇÃO E DO TREINAMENTO DE USUÁRIOS 
 

9.7.1. Na fase de implantação, a empresa a ser contratada deverá ministrar treinamento 
dos usuários, nas instalações da SUSEP, para a utilização, implantação, configuração, 
parametrização, gerenciamento e administração das funções e acessos; 
9.7.2. A empresa a ser contratada será responsável por especificar o ambiente necessário 
ao treinamento, prover o material de acompanhamento do conteúdo dos softwares de 
gerenciamento, administração e contabilização, dos equipamentos, da instalação de drivers 
nas estações de trabalho, bem como quaisquer outros recursos necessários como cópia, 
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escaneamento e software de OCR, inclusive com a instalação de softwares nos servidores e 
estações de trabalho da SUSEP; 
9.7.3. A empresa a ser contratada  treinará até 02 (dois) facilitadores  por tipo de 
equipamento em cada local de instalação. Os treinamentos serão coordenados pela  SUSEP, 
e poderão ser realizados no próprio local onde as impressoras e multifuncionais estiverem 
instaladas; 
9.7.4.  A SUSEP se responsabilizará pelas salas de aula, recursos audiovisuais e estações de 
trabalho que se fizerem necessárias aos treinamentos; 
9.7.5. A empresa a ser contratada poderá utilizar para efeito de treinamento, os 
equipamentos que ela especificar para as funções de backup, ou seja, aqueles que serão 
utilizados para substituir temporariamente os defeituosos; 
9.7.6. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar as instruções do treinamento em 
mídia eletrônica, em formato HTML ou PDF, ilustrado com imagens para que a SUSEP possa 
fazer a divulgação;  
9.7.7. Todo treinamento e sua documentação deverão ser aprovados pela SUSEP e, depois 
de aprovado, passarão a fazer parte do acervo documental da SUSEP; 
9.7.8. O conteúdo programático dos cursos para os facilitadores deverá prever todas as 
funções necessárias para a correta operação dos serviços previstos por parte dos usuários, 
no mínimo para as seguintes tarefas: 

9.7.8.1. Instruções básicas de operação dos equipamentos propostos. 
9.7.8.2. Abastecimento de mídias especiais, como papel, transparências, envelopes e 
etiquetas. 
9.7.8.3. Instruções básicas de operação dos softwares propostos. 
9.7.8.4.. Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na impressão. 
9.7.8.5. Instalação e customização de drivers nas estações de trabalho. 
9.7.8.6. Interpretação das mensagens do painel de controle e leds de sinalização dos 
equipamentos. 
9.7.8.7. Utilização da impressão através da bandeja manual. 
9.7.8.8. Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, como por 
exemplo: 

9.7.8.8.1. Atolamentos. 
9.7.8.8.2. Níveis de consumíveis. 
9.7.8.8.3. Tampas de compartimentos abertas. 

9.7.8.9. Utilização de bandejas de saída para mídias de gramaturas maiores do que 
as especificadas, como cartões. 
9.7.8.10. Utilização de mídia em formatos não padronizados nos equipamentos. 

9.7.9 Os custos de capacitação e treinamento de usuários deverão estar incluídos e 
distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste Termo de Referência. 

 
9.8. DO SUPORTE 

9.8.1. Todo o suporte aos usuários da solução disponibilizado pela empresa a ser 
contratada deve seguir as disciplinas, processos e práticas preconizados conforme a seguir. 

9.8.2. DO SUPORTE TÉCNICO LOCAL  
9.8.2.1. Nos locais acima citados, a empresa a ser contratada deverá 
disponibilizar Suporte Técnico Local nos endereços citados no ANEXO II deste 
Termo de Referência das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, contemplando: 

9.8.2.1.1. Orientações e informações aos usuários quanto à melhoria 
contínua da utilização dos equipamentos e acessórios de impressão, 
cópia e de digitalização; 
9.8.2.1.2. Substituição de toners, cartuchos, cilindros, fusores e papel; 
9.8.2.1.3. Substituição de peças e componentes de manutenção 
(desgastes de uso); 
9.8.2.1.4. Alimentação dos Postos de Serviços de Impressão; 
9.8.2.1.5. Auxiliar na resolução de pequenos problemas de impressão 
tais como, desatolamento de papel, configuração do painel de controle, 
ajuste e definição de recursos e funcionalidades simples. 
9.8.2.1.6 Para atender às necessidades da SUSEP e desde que não 
altere o valor do contrato, este horário poderá ser alterado durante a sua 
vigência, tendo a  empresa a ser contratada o prazo de 15 (quinze) dias 
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para realizar os ajustes necessários à implantação da mudança de 
horário. Não estão previstas atividades nos feriados e nos finais de 
semana, exceto se houver solicitação expressa da SUSEP para atender 
suas necessidades eventuais com antecedência mínima de 72 horas 
antes da prestação dos serviços. 

9.8.2.2 Os custos relativos ao Suporte Técnico Local deverão estar incluídos e 
distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste Termo de 
Referência. 

 
9.8.3. O SUPORTE TÉCNICO DE 1.º NÍVEL  

9.8.3.1. A empresa a ser contratada deverá prover suporte técnico necessário 
ao atendimento das necessidades da SUSEP e dentro do escopo solicitado, 
contando com atendimento remoto fora das instalações da SUSEP. Os serviços 
de suporte deverão abranger abertura de chamados, controle de chamados em 
andamento, resolução de dúvidas correlatas à solução implantada e assistência 
ao suporte técnico interno da SUSEP exclusivamente em relação ao escopo do 
Edital. 
9.8.3.2. Caberá à empresa a ser contratada estimar a estrutura que 
necessitará para atender a este item e cumprir os níveis de serviço 
determinados no item 11 (Acordo de Níveis de Serviços) deste Termo de 
Referência. 
9.8.3.3. O suporte técnico de 1º nível será disponibilizado aos usuários dos 
serviços de impressão, cópia e digitalização, mediante a utilização dos seguintes 
meios de comunicação: 

9.8.3.3.1. Telefone via número telefônico específico: de segunda a 
sexta-feira, de 08h às 19h; 
9.8.3.3.2. Intranet para abertura de chamados e realização de 
consultas: 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano; 
9.8.3.3.3. Internet para abertura de chamados e realização de 
consultas: 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano; 
9.8.3.3.4. Correio eletrônico para abertura de chamados e realização de 
consultas: de 08h às 19h; para envio de solicitações e serviços: 24 horas, 
7 dias por semana, 365 dias por ano. 
9.8.3.3.5. Os custos de Suporte Técnico de 1º Nível deverão estar 
incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos no ANEXO IV deste 
Termo de Referência. 

 
10.  DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 
 

10. 1. Para atendimento do Acordo de Níveis de Serviços, a empresa a ser contratada deverá 
respeitar os prazos e metas descritos abaixo.  

10.1.1.Em caso de falha ou defeito em qualquer dos equipamentos, os usuários serão 
orientados a se comunicarem imediatamente com o preposto da empresa a ser contratada 
para que sejam tomadas as necessárias providências. 
10.1.2. Os serviços de manutenção serão realizados pela empresa a ser contratada no 
horário comercial compreendido entre as 08:00 hs e as 18:00 hs, de segunda a sexta-feira, 
nas dependências da SUSEP onde houver prestação de serviços por parte da a empresa a 
ser contratada. 
10.1.3. O tempo máximo para o atendimento a chamado técnico é de 02 (duas) horas a 
partir do horário de sua abertura. 
10.1.4. O tempo máximo para a solução do problema é de 08 (oito) horas a partir do 
horário da abertura do chamado técnico. 
10.1.5. O horário da abertura do atendimento ao chamado técnico deverá ser registrado 
pelo responsável da SUSEP no documento denominado Acompanhamento de Abertura 
de Chamados Técnicos. 
10.1.6. O chamado técnico para manutenção corretiva ou chamado técnico ou 
suporte técnico será efetuado pelo representante da SUSEP por meio de telefone, fax, e-
mail ou qualquer outro meio de comunicação acordado com a a empresa a ser contratada, 
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nesta ordem.  Neste momento, a SUSEP preencherá o documento denominado 
Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos fornecendo à a empresa a ser 
contratada, para fins de abertura do chamado técnico, no mínimo, as seguintes 
informações: 

10.1.6.1. número de série dos equipamentos; 
10.1.6.2. local onde os equipamentos estão instalados;  
10.1.6.3. defeito / ocorrência observada;  
10.1.6.4. nome do responsável pela solicitação e número do telefone para  contato 
e; 
10.1.6.5. nome do responsável local. 

10.1.7. Define-se como tempo para atendimento ao chamado técnico o período 
compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela SUSEP e o horário de 
chegada do técnico ao local do atendimento. 
10.1.8. Define-se como tempo para a solução do problema o período compreendido 
entre o horário de comunicação do chamado feito pela SUSEP e o horário da solução do 
problema, devidamente registrados pelo representante da SUSEP no documento 
denominado Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos.  
10.1.9. Entende-se por solução do problema a identificação e adoção de medidas 
corretivas pela a empresa a ser contratada para sanar o(s) problema(s) que 
originou/originaram a abertura do chamado deixando o equipamento em condições normais 
de operação, inclusive para os casos em que houver a necessidade de substituição de 
equipamento. 
10.1.10. Caso a empresa a ser contratada não termine o reparo do equipamento no prazo 
estabelecido no presente contrato e as partes constatem que a utilização do equipamento é 
inviável, a empresa a ser contratada deverá substituí-lo em até 24 (vinte e quatro) horas por 
outro de sua propriedade, com características iguais ou superiores, por um período máximo 
de 60 (sessenta) dias. Caso o equipamento original não possa ser reinstalado a empresa a 
ser contratada deverá substituí-lo por um novo. 
10.1.11. O preposto da empresa a ser contratada fará um relatório dos procedimentos 
adotados durante o atendimento após ter solucionado e concluído o chamado. Este relatório 
deverá ser aprovado pela SUSEP, que ficará com uma via. Esta via será anexada ao 
Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos e será usada pela SUSEP para 
o fechamento do chamado. 
10.1.12. Entende-se por fechamento do chamado o ato de descrever a solução adotada, 
com data e hora, bem como, a identificação das peças substituídas, quando ocorrerem, no 
sistema de registro e acompanhamento utilizado para o objeto desta contratação. O Gestor 
da SUSEP deve ter acesso ao Sistema de Registro e Acompanhamento via software 
fornecido gratuitamente pela empresa a ser contratada e instalado nas dependências da 
SUSEP. O sistema deverá fornecer relatórios de acompanhamento dos chamados com 
periodicidade semanal, mensal podendo ainda solicitar excepcionalmente à  empresa a ser 
contratada até 03 (três) relatórios especiais. 

10.2 A empresa a ser contratada fornecerá, até o quinto dia útil de cada mês, os 
relatórios/consultas mensais com os percentuais efetivamente atingidos e as variações (positivas 
ou negativas) em relação aos indicadores deste acordo de níveis de serviços; 
10.3. Para execução dos serviços de manutenção, quando necessário, os equipamentos poderão 
ser transportados para os laboratórios/oficinas da empresa a ser contratada, desde que 
substituídos por outros com a mesma configuração ou superior, sem ônus adicional para a SUSEP. 
10.4. No caso de não cumprimento de quaisquer dos itens acima será cobrada pela SUSEP multa 
calculada de acordo com a seguinte tabela: 
 
 

Número de 
Chamados 

Valor da Multa 

N1 <= 4 Multa = N2 x 1% x VT 
N1 >4 Multa = (N1 x 0,1 % x VT) + (N2 x 1 % x VT) 

       
Onde: 

 
N1 = Número Total de Chamados Técnicos no Mês. 
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N2 = Número Chamados Técnicos Não Atendidos no Mês. 
VT =Valor Total dos Postos de Impressão no Mês 
 

10.5. Durante a execução do contrato, a SUSEP poderá, sem aumentar o valor do contrato e de 
comum acordo com a empresa a ser contratada, alterar os parâmetros de atendimento, para se 
adequar à realidade das localidades atendidas. 
10.6. Aplica-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Código de defesa do Consumidor. 
 
 
11. DO PRAZO DE ENTREGA/FORMA DE IMPLANTAÇÃO 
 

11.1. Logo após a assinatura do contrato, a SUSEP emitirá O.S. (Ordem de Serviço) para cada 
solicitação de equipamentos, identificando Tipo e Local de instalação. A abertura de cada O.S. 
(Ordem de Serviço) será registrada de forma automática no Sistema de Gestão de Ativos e Ordens 
de Serviço, descrito no item 5 deste Termo de Referência. 
11.2. Após a abertura da O.S. (Ordem de Serviço), as estações de impressão serão entregues e 
instalados em, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de 
abertura da O.S. Dentro desse mesmo prazo, também, deverão estar em operação as seguintes 
soluções: 

11.2.1.Customização das configurações dos equipamentos; 
11.2.2.Identificação dos equipamentos; 
11.2.3.Implantação dos softwares de gerenciamento e contabilização; 
11.2.4.Treinamento de equipe da SUSEP. 

11.3. O não cumprimento do prazo acima mencionado implicará na aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei nº 9.666/93. 
 

12. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA. 

 
12.1. MANTER durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.2. ASSUMIR a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 
12.3. RESPONSABILIZAR-SE por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste Termo de 
Referência. 
12.4. RESPONSABILIZAR-SE por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 
dependências da SUSEP. 
12.5. RESPONSABILIZAR-SE por qualquer prejuízo causado à SUSEP, a seus prepostos ou a 
terceiros, provocados por ação ou omissão da empresa a ser contratada, em decorrência de falhas 
ou imperfeições na execução dos serviços. 
12.6. RESPONSABILIZAR-SE pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe 
forem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o 
recebimento da notificação expressa da Administração, sob pena de glosa de qualquer importância 
que tenha direito a receber. 
12.7. GARANTIR absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados 
disponibilizados pela SUSEP, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados. 
12.9. ABSTER-SE, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da 
SUSEP. 
12.10. INDICAR um profissional para atuar como preposto da empresa para tratar das questões 
relativas à execução dos serviços e ao faturamento. 
12.10. ESCLARECER, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações da SUSEP. 
12.12. COMUNICAR ao Gestor do Contrato, designado formalmente pela SUSEP, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do contrato. 
12.13. PRESTAR os serviços nas condições e prazos estabelecidos pela SUSEP. 
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12.14. EXIGIR dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da SUSEP, o uso 
obrigatório de uniformes e crachás de identificação. 
12.14. REALIZAR a manutenção dos equipamentos de forma a garantir o atendimento às 
exigências deste Termo de Referência. 
12.15. FORNECER os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pela 
SUSEP neste Termo de Referência. 
12.16. FORNECER os suprimentos de acordo com as características determinadas pela SUSEP. 
12.17. ENTREGAR os equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, 
de forma que os proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte. 
12.19. ENTREGAR E ATIVAR os equipamentos contratados nos locais indicados pela SUSEP, no 
prazo estabelecido. 
12.110. REMOVER, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa 
atividade. 
12.20. REFAZER os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem 
ônus para a SUSEP. 
12.21. APRESENTAR as informações detalhadas dos serviços disponibilizados e as restrições 
porventura existentes. 
12.22. MANTER os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em 
condições de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas 
constantes deste Termo de Referência. 
12.23. RESPONSABILIZAR-SE por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, 
estocagem, transporte, distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um estoque 
suficiente para garantir a disponibilidade dos serviços, em cada unidade da SUSEP, nos níveis 
exigidos neste Termo de Referência. 
12.24. PROMOVER, periodicamente, campanhas de incentivo à diminuição de impressões e 
cópias e de divulgação de dicas de uso dos equipamentos e de formas otimizadas de trabalho. 
12.25. O fornecimento de estabilizadores fica a critério da contratada, em virtude da existência de 
apenas poucos locais com rede estabilizada. Não considerar esta condição para nenhum dos 
endereços do ANEXO II.  
12.26. Caberá a Contratada fornecer toda a infraestrutura de hardware e software necessária para 
a implantação da solução proposta, conforme as seguintes premissas: 

12.26.1. Todo o tráfego de impressão deverá estar restrito ao ambiente local das 
unidades da SUSEP, de acordo com os endereços constantes no anexo II do Termo de 
Referência; 
12.26.2.  O tráfego para controle de bilhetagem, volume, tarifação etc. deverá 
convergir para a “redundância” instalada no prédio da SUSEP – Av. Presidente Vargas, 
730; 
12.26.3.  Servidores que compõem a infraestrutura deverão ser fornecidos com 
gabinete tipo torre. 

 
 

13. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
 

13.1. DESIGNAR, como Gestor do CONTRATO, o titular da Coordenação Geral de Tecnologia 
da Informação - CGETI, a quem caberá acompanhar a execução do objeto contratado, a 
liquidação da despesa, o atestado de cumprimento das obrigações assumidas, consoante as 
disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 
13.2. DESIGNAR, como Fiscal do Contrato, servidor indicado pela Coordenação de Suporte 
Operacional de Tecnologia da Informação - COSUP, a quem caberá fiscalizar a execução do 
objeto contratado para atestar a conformidade da quantidade e qualidade dos equipamentos e 
produtos entregues com o de acordo com as especificações contidas no termo de referência, sendo 
responsável pela fiscalização direta de sua execução do objeto contratado; 
13.3. REALIZAR, quando conveniente, a substituição do Gestor/Comissão de Recebimento 
designados nos incisos anteriores, por outros profissionais, mediante carta endereçada ao 
CONTRATADO; 
13.4. COLOCAR à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita 
execução do objeto deste Termo de Referência; 
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13.5. COMUNICAR à CONTRATADA, por escrito: 

13.5.1. quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com este 
Termo de Referência e ao CONTRATO; 

13.5.2. a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares 
da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para defesa;  

13.5.3. a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Termo de Referência. 
13.6. CUMPRIR os compromissos financeiros assumidos com a empresa a ser contratada, de 
acordo com o contrato. 
13.7. FORNECER e colocar à disposição da empresa a ser contratada todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste 
Termo de Referência. 
13.8. NOTIFICAR, formal e tempestivamente, a empresa a ser contratada sobre quaisquer 
irregularidades observadas na prestação dos serviços. 
13.9. NOTIFICAR a empresa a ser contratada, por escrito e com antecedência mínima de 72 h 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
13.10. ACOMPANHAR E FISCALIZAR a execução do contrato por meio de um servidor 
especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 
contrato. 
13.11. EXIGIR o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa a ser 
contratada, de acordo com os termos de sua proposta comercial, do contrato e do edital da 
licitação. 
13.12. PAGAR a importância correspondente aos serviços prestados pela empresa a ser 
contratada no prazo pactuado mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas. 
13.13. PERMITIR o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada, às dependências 
da SUSEP para execução dos serviços. 
13.14. PRESTAR as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato que 
venham a ser solicitados pela empresa a ser contratada. 
13.15. PROMOVER, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos 
utilizados pela empresa a ser contratada por meio de pessoal próprio ou equipe de terceiros. 
13.16. CONFERIR toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 
serviços efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os padrões de informação e 
qualidade exigidos no contrato. 
13.17. FORNECER toda a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas e 
pontos de acesso à rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos. 
13.18. NÃO PERMITIR que terceiros executem serviços de assistência técnica: manutenção ou 
reparo nos equipamentos; 

 
 
14. DO GESTOR DO CONTRATO E DO FISCAL DE CONTRATO 
 
 

14.1. A fiscalização da execução do Contrato será exercida por meio de um representante 
(denominado Fiscal do contrato), designado em virtude da titularidade da Coordenação de 
Suporte Operacional de Tecnologia da Informação - COSUP, para fiscalizar, conferir e avaliar a 
execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao CONTRATADO, 
conforme determina o art. 67, da  Lei n º 8.666/1993, e suas alterações; 
14.2. A Gestão da execução do Contrato será exercida por meio de um representante 
(denominado Gestor do contrato), designado em virtude da titularidade da Coordenação Geral 
de Tecnologia da Informação - CGETI, responsável por acompanhar (tomar todas as decisões e 
providências) que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato, consoante o disposto no § 
2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e artigo 6º do Decreto nº 2.271/97; 

 
 
15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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15.1 A fiscalização da execução do Contrato será exercida por meio de um representante 
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete, 
fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer 
dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão 
ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n º 8.666/1993, e suas 
alterações. 
15.2. O representante da CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
15.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante serão 
encaminhadas, posteriormente, à autoridade competente, ou seja, aos superiores da 
CONTRATANTE em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 
2º, do art. 67, da Lei nº.8.666/93; 
15.4. A existência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados; 
15.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer 
exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra 
qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de 
acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 
CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive perante 
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 
desconformidade observada na execução do Contrato. 
15.6. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
CONTRATADA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 
15.7. Não se configurará, tampouco, e em nenhuma hipótese, a co-responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
 

16. DO PAGAMENTO 
 

16.1. Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela CONTRATANTE 
em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em 
conta corrente, em até 3 (três) dias úteis, após a data do atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal do 
Contrato, se a mesma, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 
necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este prazo 
pela CONTRATADA, o pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da data do 
atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal do Contrato. 
16.2. Será feita retenção no percentual indicado na Tabela constante da IN n° 28, de 1° de 
março de 1999 ou a que venha a substituí-la, a título de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica), COFINS (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social), PIS/PASEP e CSL 
(Contribuição Social sobre o Lucro), salvo as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, que deverão 
anexar o Termo de Opção, devidamente autenticado, à Nota Fiscal quando da entrega do material. 
16.3. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,a mesma deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
16.4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Gestor do Contrato 
designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará o fornecimento dos equipamentos e 
liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, 
todas as condições pactuadas. 
16.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida pelo Fiscal à licitante vencedora e o pagamento ficará pendente até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
16.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 
estes restituídos à licitante vencedora para as correções solicitadas, não respondendo a 
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Superintendência de Seguros Privados - SUSEP por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 
17. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
 

17.1. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É 
devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela.  Contudo, este elemento poderá ser incluído como item específico 
no edital. 

 
 
 
18. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

18.1. A CONTRATADA, antes da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de execução 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na modalidade que vier a escolher, 
dentre as modalidades previstas no §1º do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos no presente Contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 
7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, e ainda, no que couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

19.1.1. advertência; 

19.1.2. multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total da entrega, respeitando 
o limite de 20% (vinte por cento), até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do 
avençado ou até a rescisão do Contrato; 

19.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

19.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

19.1.5. A penalidade estabelecida no item 19.1.2 ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor da multa ser cobrado na forma 
do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e  § 1º do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

19.1.6. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a CONTRATADA 
poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá conferir efeito 
suspensivo, se presentes razões de interesse público devidamente fundamentadas, conforme 
dispõe o inciso I, “f” do art. 109 e § 2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993. 

19.1.7. A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
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20. DA COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL E DO RESPONSÁVEL 
PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 20.1. Centro de Suporte à Tecnologia da Informação – CGETI\COSUP. 

20.2. CGETI\COSUP. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus ANEXOs, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dia úteis.  Só se 
iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Termo de Referência em dias de expediente na 
Superintendência de Seguros Privados, Representações ou Regionais. 
21.2. São partes integrantes deste Termo de Referência, para todos o fins e efeitos, os seguintes 
ANEXOS: 
ANEXO I - Especificações Técnicas dos Equipamentos (características mínimas) 
ANEXO II - Distribuição dos Equipamentos por prédio/pavimentos 
ANEXO III - Quantidades estimadas por endereços  
ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços 
ANEXO V – Declaração de Vistoria  

 
21.3. Conforme o disposto no art. 96 da Lei nº 8.666/93, é crime: 

“Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:” 
I - elevando arbitrariamente os preços; 
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou 
deteriorada; 
III - entregando uma mercadoria por outra; 
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a 
execução do contrato; 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa 
21.4. Aplicar-se-ão aos casos omissos as demais disposições em conformidade com a Lei 10.520, 
de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
21.5. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP poderá realizar acréscimos ou 
supressões nas quantidades inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 
8.666/93, e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da 
CONTRATADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 32  

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº37 /2010 
  Processo SUSEP N.° 15414.003705/2010-74 

 
 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Especificações Técnicas dos Equipamentos (Características Mínimas) 
 

 
TIPO I  
ITEM QTD DESCRIÇÃO 
01 24 • Multifuncional laser monocromático (impressora, copiadora, scanner e fax) 

• Resolução de 600 x 600 dpi 
• Velocidade de impressão e cópia  mínima de 28 ppm (papel A4) 
• Gramatura do papel de menor ou igual a 65 e maior ou igual 180 g/cm2  
• Memória mínima de 640 MB  
• Processador mínimo de 500 MHz 
• Emulações PS3 e PCL5e e PCL6 
• Portas padrão USB 2.0 e rede Fast Ethernet 
• Porta USB 2.0 para impressão direta de PDF, JPEG, TIFF, BMP 
• Bandeja(s) de alimentação de entrada para no mínimo 800 folhas 
• Bandeja de saída para no mínimo 150 folhas 
• Duplex automático (impressora, copiadora, scanner) 
• Painel de operação com teclado numérico ou outro recurso que possibilite ao 

usuário a liberação da impressão de documentos classificados (impressão 
segura) 

• Sistemas Operacionais suportados: Windows 2000, XP, Windows 7, Vista e  
GNU/Linux kernel 2.4 e superiores. 

• Compatível com Energy Star 
• Capacidade mensal de impressão mínima de 20.000 cópias. 
- Cópia: 
• Resolução mínima de 600 x 600 dpi 
• Permitir cópias multi-up (várias páginas na mesma folha) 
• Permitir múltiplas cópias do mesmo documento (01 a 999) 
- Digitalização: 
• Resolução mínima de 600x600 dpi 
• Digitalização duplex colorida com mesa tamanho A4 
• Velocidade mínima de alimentação de 20 ppm, em modo monocromático. 
• Formatos PDF, JPEG, TIFF ou BMP de arquivo de saída  
• Zoom de 25% a 400% 
• Digitalização via porta USB, rede TWAIN, email, FTP, PC 
• Software OCR. 
- Fax: 
• Modem de 33,6Kbps 

 
 
 
 
 
 
 



Página 33  

TIPO II 
ITEM QTD DESCRIÇÃO 
02 15 • Impressora laser colorida 

• Resolução de 600 x 600 dpi 
• Velocidade de impressão mínima de 21 ppm em mono e 21 ppm em color 

(papel A4) 
• Gramatura do papel de 65 a maior ou igual 160 g/cm2  
• Processador mínimo de 300 MHz 
• Memória mínima de 256 MB, expansível a, no mínimo, 640 Mb 
• Emulação PS3, PCL5c e PCL6 
• Bandeja de entrada de no mínimo 400 folhas e alimentação de folha avulsa 
• Bandeja de saída para 250 folhas 
• Duplex automático 
• Painel de operação com teclado numérico ou outro recurso que possibilite ao 

usuário a liberação da impressão de documentos classificados (impressão 
segura) 

• Portas padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100BaseTx 
• Sistemas Operacionais suportados: Windows 2000, XP, Windows 7, Vista e  

GNU/Linux kernel 2.4 e superiores. 
• Compatível com Energy Star 
• Capacidade mensal de impressão mínima de 30.000 cópias.  

 
 
TIPO III  
ITEM QTD DESCRIÇÃO 
03 04 • Multifuncional laser monocromático (impressora, copiadora e scanner) 

• Resolução de 600 x 600 dpi 
• Velocidade de impressão e cópia mínima de 17 pm para papel A3 e 36 

ppm para papel A4 
• Gramatura do papel de 60 a 209 g/cm2  
• Alimentador automático (frente e verso) de originais com capacidade 

mínima de 100 originais até formato A3 
• Finalizador/Grampeador 
• Memória mínima de 640 MB 
• Processador de 500 MHz 
• Emulações PS3 e PCL5e e PCL6 
• Portas padrão USB 2.0 e rede Fast Ethernet 
• Disco Rígido de no mínimo 80 GB 
• Porta USB 2.0 para impressão direta de PDF, JPEG, TIFF, BMP 
• 2 Bandejas de entrada para no mínimo 500 folhas cada. 
• Bandeja de saída para no mínimo 400 folhas 
• Mínimo de 03 bandejas de entrada 
• Duplex automático (impressora, copiadora, scanner) 
• Painel de operação com teclado numérico ou outro recurso que possibilite 

ao usuário a liberação da impressão de documentos classificados 
(impressão segura) 

• Sistemas Operacionais suportados: Windows 2000, XP, Windows 7, Vista e  
GNU/Linux kernel 2.4 e superiores. 

• Compatível com Energy Star 
• Capacidade mensal de impressão de 100.000 cópias. 

- Cópia: 
• Resolução de 600 x 600 dpi 
• Permitir cópias multi-up (várias páginas na mesma folha) 
• Permitir múltiplas cópias do mesmo documento de 01 a 999 
• Possuir senha/auditor de cópias do mesmo documento para, no mínimo, 

1.000 departamentos 
- Digitalização: 

• Resolução de 600x600 dpi 
• Duplex colorida com mesa tamanho A3 
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• Velocidade mínima de alimentação de 50 ppm, em modo monocromático 
• Alimentador automático de, no mínimo, 50 folhas 
• Zoom de 25% a 400% 
• Digitalização via porta USB, rede TWAIN, email, FTP, PC 
• Software OCR. 
 

 
 
 
 
TIPO IV 
ITEM QTD DESCRIÇÃO  
04 10 • Impressora laser monocromática 

• Resolução de 600 x 600 dpi 
• Velocidade de impressão mínima de 40 ppm (papel A4) 
• Gramatura do papel de 65 a maior ou igual 160 g/cm2 
• Processador 500 MHz 
• Memória mínima de 256 MB de RAM 
• Disco Rígido de, no mínimo, 40 GB 
• Emulações PS3 e PCL5e e PCL6 
• Painel de operação com teclado numérico ou outro recurso que possibilite ao 

usuário a liberação da impressão de documentos classificados (impressão 
segura) 

• Bandeja de entrada para no mínimo 500 folhas 
• Bandeja de saída para no mínimo 150 folhas 
• Duplex automático 
• Portas padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100BaseTx 
• Sistemas Operacionais suportados: Windows 2000, XP, Windows 7, Vista e  

GNU/Linux kernel 2.4 e superiores 
• Capacidade mensal de impressão de 100.000 cópias. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/LOCAL 
 

EQUIPAMENTO 
/ 

LOCAL  
TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 

Rio de Janeiro (Sede)     
Reprografia (subsolo) 00 00 03 01 
Plantão Fiscal (subsolo) 01 00 00 01 
7o andar 02 01 00 01 
8o andar 05 02 00 01 
9o andar 03 03 00 02 
10o andar 03 03 00 02 
13oandar 05 03 00 00 
     
Rio de Janeiro (Saara)     
Térreo 01 00 00 00 
     
Rio de Janeiro (Franklin Roosevelt)     
Térreo 01 00 00 00 
     
Regional São Paulo 01 01 01 01 
     
Regional  Rio Grande do Sul 01 01 00 01 
     
Regional Distrito Federal 01 01 00 00 
     
Totais 24 15 04 10 

 
 

ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 

•••• Rio de Janeiro, Sede: Av. Presidente Vargas, 730, 7º ao 10º e 13º pisos, Centro, Rio de Janeiro; 
•••• Rio de Janeiro, Saara (CODOC): Rua Buenos Aires, 256, Térreo, Centro, Rio de Janeiro; 
•••• Rio de Janeiro, Franklin Roosevelt (Arquivo Geral): Avenida Franklin Roosevelt, 39, Térreo, 

Centro, Rio de Janeiro; 
•••• Regional Rio Grande do Sul: Rua Coronel Genuíno, 421, 11º andar, Centro, Porto Alegre; 
•••• Regional Sâo Paulo: Rua Formosa, 367 (Edifício CBI), 26º andar, República, São Paulo; 
•••• Regional Brasília: SBS, Quadra 1, Bloco K, 13º Andar, Distrito Federal. 

 
 
 

 

 



Página 36  

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº37 /2010 
  Processo SUSEP N.° 15414.003705/2010-74 

 
 
ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

QUNATIDADES ESTIMADAS POR LOCAL 
 
 
Obs: Previsão das proporções de impressão nas quantidades estimadas: P&B = 80%; e Colorida = 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local Piso Setor 
Quantidades 
Anuais Atuais 

Quantidades  
Estimadas 
(+25%) 

Sede 

Térreo COATE / SEPRO / MULTIGRAFIA 619.381 772.976 

7º PRGER 154.000 192.500 

8º CGPLA / CGADM 251.343 314.178 

9º CGRAT / CGFIS / CGJUL 436.297 545.371 

10º CGPRO / CGSOA / CGETI / TELEFONIA 2910.307 374.133 

13º SEGER / AUDIT / GABIN CNSP 294.680 369.350 

Saara Térreo CODOC 113.486 140.607 

Franklin Roosevelt Térreo Arquivo Geral 4.000 5.000 

Regional SP - - 240.000 300.000 

Regional RS - - 5.000 6.250 

Regional DF - - 11.000 13.500 

Total 2.425.494 3.031.865 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa:  
Total de 36 meses 

Valor por folha impressa: 
 
R$  
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

 
Nome da empresa: 
 
  Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico 
nºXXX/2010, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de 
.........................................................................(MENCIONAR OS ITENS/SERVIÇOS REFERENTES 
À(S) PROPOSTA(S) APRESENTADA(S) nas instalações da Superintendência de Seguros Privados, 
localizada no Rio de Janeiro e em suas Representações Regionais no Estado de São Paulo e no Estado do 
Rio Grande do Sul.  

  Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido 
cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as 
exigências do Termo de Referencia e Edital, que o integram, independentemente de transcrição.  

  Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Representante da empresa, abaixo 
identificado, todos os locais de realização da entrega do objeto a ser contratado e estar totalmente 
cientes do grau de dificuldade envolvido. 
 
 
______________________________                       ______________________________ 
Empresa                                                                    CNPJ 
______________________________                       ______________________________ 
Endereço                                                                   Telefone/Fax 
______________________________ 
E-mail  
 
 
Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXX de 2010. 
 
 
______________________________                   ______________________________ 
Representante Legal da Empresa                         Superintendência de Seguros Privados 
RG................................Órgão Expedidor......................................                 
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Proposta Comercial – ANEXO B 
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 
 

Deverão estar incluídas na proposta todas as despesas com material, mão-de-obra, taxas, impostos, 
lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias ao completo desempenho do 
fornecimento dos componentes e quaisquer despesas, tais como fretes, impostos, garantia e outras 
necessárias à realização do fornecimento.  
 
 

 
 

Local e Data: 
 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
 
 
 

DADOS DO PROPONENTE: 
 
NOME: _____________________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________ 
CNPJ Nº: ___________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________________________________ 
TELEFONES: ________________________________________________________________________ 
E-MAIL: ____________________________________________________________________________ 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa:  

 

Valor por folha impressa: R$  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

VALOR GLOBAL PARA 
PERÍODO DE 36 MESES R$ 
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Anexo C 
 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 [identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente 
constituído de [identificação completa da licitante] (doravante denominada [Licitante/Consórcio]), 
para fins do disposto no Anexo C do Edital 37/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pela Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra participante 
potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante de [Órgão Licitante] antes da abertura oficial das 
propostas; e 
 
a) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
 

___________ em __ de ________________ de 2010. 
 

   __________________________________________________________________ 
(Representante Legal do Licitante/Consórcio no âmbito da Licitação, com identificação completa) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 
ANEXO D – CONTRATO 

 

  

  

Contrato para prestação de serviços de 
impressão de cópias, impressões, 
digitalizações e serviços de acabamento 
em geral, com gerenciamento e gestão de 
impressão (terceirização de impressão) 
que fazem entre si a Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e a <nome da 
empresa>. 

 
 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério 
da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, situada na Avenida Presidente Vargas, 
n° 730, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo pelo Coordenador Geral da 
Coordenação Geral de Administração, Sr. Manoel José da Silva Neto, brasileiro, casado, portador do 
documento de identidade nº 04443074.2, expedido pelo IFP/RJ e inscrita no CPF - MF sob o nº 
271.565.757.91, consoante delegação de competência conferida pela Portaria SUSEP n° 1, de 28 de 
janeiro de 2010, doravante denominada CONTRATANTE e a <nome da empresa>, inscrita no CNPJ – MF 
sob o nº <n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato representada pelo <nome do 
representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade nº <n° da 
identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o nº <n° do CPF>, doravante 
denominada CONTRATADA, ajustam entre si e celebram o presente Contrato, nos termos do Pregão 
Eletrônico nº X/200X, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 
5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as demais normas complementares, e do que 
consta do Processo SUSEP nº 15414.003705/2010-74, mediante as condições inseridas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de impressão de cópias, impressões, digitalizações e serviços de acabamento em geral, com 
gerenciamento e gestão de impressão (terceirização de impressão) no âmbito da CONTRATANTE, 
localizada no Rio de Janeiro e de suas Representações Regionais no Estado de São Paulo, no Estado do 
Rio Grande do Sul e Distrito Federal, incluindo instalação, operação e manutenção dos equipamentos e 
de todo o material de consumo necessário à prestação dos serviços, inclusive papel. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
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A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) 
meses, contada a partir de XX de xxxxxxxxxx de 200X, podendo ser 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 36 (trinta e seis) 
meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Parágrafo XXX. A prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato será precedida de pesquisa para que se verifique se as 
condições oferecidas pela CONTRATADA continuam vantajosas para a 
CONTRATANTE. 

Parágrafo XXX. A pelo menos 60 (sessenta) dias do término 
da vigência do Contrato, a CONTRATANTE expedirá comunicado à 
CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 3 (três) dias contados 
do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA executará os serviços na forma e período estipulados no item 9 (Da 
Execução dos Serviços) constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a. implantar adequadamente a execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma operação 
correta e eficaz, realizando sempre os serviços de forma meticulosa, mantendo em perfeita ordem o 
ambiente de trabalho,  equipamentos e materiais utilizados; 

b. nomear um supervisor e seu substituto, responsáveis pela coordenação dos serviços, habilitados a 
tomar as providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, aos quais a 
CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar necessários; 

c. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da execução dos serviços, 
objeto deste Contrato; 

d. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 
CONTRATANTE; 

e. cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-
se por todos os ônus decorrentes; 

f. responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seu empregado das normas disciplinares e 
operacionais determinadas pela CONTRATANTE; 

g. responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de ação ou omissão de seu empregado; 

h. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seu 
empregado acidentado ou com mal súbito, por meio de seu supervisor; 

i. prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela CONTRATANTE, com 
observância às normas, legislação e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

j. realizar a manutenção dos equipamentos de forma a garantir o atendimento às exigências deste 
Contrato; 

k. refazer os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
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l. manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de 
funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes do 
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X; 

m. responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem, transporte, 
distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um estoque suficiente para garantir a 
disponibilidade dos serviços, em cada unidade da CONTRATANTE, nos níveis exigidos no Anexo I do 
Edital de Pregão Eletrônico n° X/200X; 

n. manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter conhecimento por 
força da contratação; 

o. promover, periodicamente, campanhas de incentivo à diminuição de impressões e cópias e de 
divulgação de dicas de uso dos equipamentos e de formas otimizadas de trabalho 

p. a CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei, edital e seus 
anexos; 

q. prestar os serviços contratados segundo os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na 
Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, permitindo livre 
acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais dos mesmos dentro dos horários estipulados, 
observando as normas internas; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, se assim julgar conveniente, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações 
contratuais; 

c) fornecer, no que couber, local, materiais, equipamentos e utensílios em quantidade e qualidade 
suficientes para o perfeito desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA; 

d) não utilizar os empregados da CONTRATADA em outros serviços não abrangidos neste Contrato; 

e) efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA no prazo estabelecido no Contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a prestação de 
garantia no prazo de 30 (trinta) dias do início da vigência do Contrato, na forma do disposto nos §§ 1º e 
2º, do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do Contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro garantia ou fiança bancária. 

Parágrafo primeiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, 
em conta específica com correção monetária, em favor da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP. 

Parágrafo segundo. A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente 
aplicadas à CONTRATADA ou reverter-se em favor da CONTRATANTE, nos casos de prejuízos causados 
por culpa da CONTRATADA. 

Parágrafo terceiro. Havendo utilização total ou parcial da garantia em pagamentos de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a proceder à correspondente reposição no prazo de 30 
(trinta) dias, contado a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 
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Parágrafo quarto. A importância referente à garantia deverá ser complementada pela 
CONTRATADA, caso venha a ocorrer algum acréscimo do valor do Contrato ou renovada no caso de 
vencimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que foi notificada pela CONTRATANTE, 
prevalecendo o mesmo percentual. 

Parágrafo quinto. Consoante o disposto no § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, a garantia somente será restituída após o término de vigência do Contrato e desde que não 
haja pendências. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ xxx,xx (valor por 
extenso).  

Parágrafo único. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis 
(equipamentos e infra-estrutura necessários à execução dos serviços) já pagos ou amortizados no 
primeiro ano da contratação, deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

O valor contratual acima poderá ser reajustado, desde que seja observado o prazo previsto 
no art. 5º do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994 e no art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001 e suas respectivas alterações. 

Parágrafo primeiro. Advindo prazo legal para o reajuste do Contrato, caberá à CONTRATADA 
apresentar a sua solicitação, devidamente justificada, efetuando os cálculos e submetendo-os à 
aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. Autorizado o reajuste pela CONTRATANTE, o pagamento da diferença 
entre o valor reajustado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já prestados, será efetuado 
mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 

Parágrafo terceiro. Será utilizado o IGP-M como índice de reajuste, obedecendo ao art. 2º da 
Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

Parágrafo quarto. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 
monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano, em conformidade com o §1º do art. 2º, da Lei nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela CONTRATANTE 
em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta 
corrente, em até 3 (três) dias úteis, após a data do atesto na nota fiscal/fatura pelo fiscal do Contrato, se 
a mesma, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos necessários ao 
pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês subseqüente ao 
vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este prazo pela CONTRATADA, o 
pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da data do atesto na nota fiscal/fatura 
pelo fiscal do Contrato. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura, por incorreções atribuídas à 
CONTRATADA, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data do atesto do fiscal do Contrato na nova 
nota fiscal/fatura, corrigida e sem rasuras. 

Parágrafo segundo. Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelo empregado, 
bem como os encargos que venham a incidir sobre este valor no caso de não cobertura. 
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 Parágrafo terceiro. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de recolhimento das 
contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
relativas aos empregados da CONTRATADA, postos à disposição da CONTRATANTE. 

Parágrafo quarto. Será feita consulta on-line, sobre a situação da CONTRATADA, no Sistema 
de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente emissão de certidão que comprove sua 
regularidade. 

Parágrafo quinto. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, exceto se 
a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipótese em que deverá comprovar tal condição mediante 
fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que esta opção não seja vedada pelo art. 17 
da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o percentual constante da tabela de retenção da 
Instrução Normativa n°480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier 
a substituí-la.  

Parágrafo sexto. O número do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ, indicado na nota fiscal/fatura, deverá coincidir com o 
apresentado na proposta da CONTRATADA, o qual será utilizado para 
consulta ao SICAF, bem como para emissão de notas de empenho. 

Parágrafo sétimo. A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos serviços em 
função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta Cláusula. 

Parágrafo oitavo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 
devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da 
fatura, serão estipulados mediante acordo entre as partes ou na forma do disposto no § 4º, art. 36 da 
Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O recurso orçamentário estimado destinado a atender as despesas decorrentes deste 
Contrato corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 (doze) meses, 
correndo R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária consignada à CONTRATANTE, 
no exercício financeiro de 200X, pelo programa de trabalho <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria 
econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 200XNE90XXXX e R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser 
empenhado no exercício seguinte. 

 
Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as 

despesas para os exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão 
orçamentária própria a ser consignada à CONTRATANTE na Lei 
Orçamentária da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da Coordenação de Suporte Operacional de 
Tecnologia da Informação - COSUP, a fiscalização dos serviços, observando o fiel cumprimento da 
Instrução Normativa MP/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, das Normas Internas e do disposto neste 
Contrato, na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 
ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 
deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou 
quando verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
observadas as disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da CONTRATADA, além das 
penalidades administrativas cabíveis, esta responderá por perdas e danos e demais cominações legais. 

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela 
CONTRATANTE, por motivo de conveniência da Administração, notificando-se à CONTRATADA com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, ainda, por acordo entre as partes. 

Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do 
Contrato, prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA reconhece os 
direitos da Administração Pública. 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para comunicação 
substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos compromissos 
assumidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que couber, as 
penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia 
defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

b) advertência; 

c) multa, calculada sobre o valor mensal do Contrato: 

a. de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite de 5% (cinco por cento), nos 
casos de atraso da entrega da garantia contratual, conforme estabelecido na Cláusula Sexta – 
Da Garantia, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

b. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por cento), 
nos casos de faltas que acarretem transtornos significativos para a CONTRATANTE, até que a 
CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

c. de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o 
limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou conclusão dos serviços, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou 
até a rescisão contratual; 

d. de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro. A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá ser 
aplicada de forma isolada ou cumulativamente com quaisquer das demais, devendo o valor da multa ser 
cobrado na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá conferir 
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efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente fundamentadas, conforme 
dispõe o inc. I, “f” do art. 109, e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira, bem como a 
cessão, a subcontratação ou a transferência total ou parcial a terceiros da execução dos serviços 
contratados, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE, sob pena da aplicação de sanções e 
penalidades previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e conseqüente registro no SICAF. 

b) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da CONTRATADA, para 
comprovação de regularidade de situação cadastral ou da contratação dos empregados envolvidos na 
prestação do serviço e demais documentos considerados pertinentes pela CONTRATANTE. 

c) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados, inclusive qualquer alteração 
do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados 
pertinentes, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela 
CONTRATADA através de protocolo, carta registrada ou telegrama. 

d) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA nas dependências da 
CONTRATANTE, durante o período em que estiver prestando os serviços. 

e) A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessários, na forma 
dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

f) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e os empregados indicados pela CONTRATADA para execução dos serviços. Caso a 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, administrativa ou judicialmente 
em relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas ou previdenciárias pertinentes às relações 
de emprego, a CONTRATADA obriga-se a responder pronta e exclusivamente perante tais 
reivindicações. 

g) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as partes deste Contrato. 

h) A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial do objeto relativo ao presente Contrato. 

i) A CONTRATADA deverá apresentar Declaração de cumprimentos dos critérios de qualidade ambiental 
e sustentabilidade sócio-ambiental, conforme Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

j) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas no Edital 
de Pregão Eletrônico nº X/200X. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas 
administrativamente, as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor 
e forma. 

 
Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 200X. 
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