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Contratação n° 20200216
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S E N A D O FEDERAL

D OCUM ENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEM ANDA N° 0418/2019

SEGRAF - SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Órgão Demandante:

Demanda submetida ao Órgão Técnico por Fabrício Ferrão Araújo, em 20/11/2019.

DETALHAMENTO DA DEMANDA:
Agrupamento do objeto

Equipamentos / maquinaria / suprimentos / insumos de uso

Data desejada para o objeto

01 / 10/2020

Órgão Técnico

SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

DESCRIÇÃO:
Aluguel de 4 impressoras digitais (1 bobina e 3 folha solta) para uso da SEGRAF.

OBJETOS:
Objeto
Solução

de

publicação

monocromática e colorida
Solução

de

publicação

monocromática e colorida
Solução

de

publicação

monocromática e colorida

Valor Unitário

Valor Total

Qtde.

Medida

432000

Milheiro

R$

30,00

R$ 12.960.000,00

28800

Milheiro

R$

40,00

R$

1.152.000,00

10800

nuli

R$

350,00

R$

3.780.000,00

Valor total estimado

R$ 17.892.000,00

JUSTIFICATIVA DA DEMANDA E DA QUANTIDADE:
Contratação de novas impressoras, para substituir máquinas de impressão digital para SEGRAF (CT
114/2016 e CT 116/2016).
Estimativo de 225.000 impressões coloridas mensais, por 48 meses
Estimativo de 600.000 impressões preta mensais, por 48 meses
Estimativo de 9.000.000

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:
A aprovação parcial da demanda inviabiliza o seu adequado atendimento?
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Não é um produto fracionado ou vários produtos, impossibilitando a execução do mesmo em caso de
aprovação parcial.

Qual o risco da não contratação?
Interrupção nos serviços de impressão digital da SEGRAF.
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SOLICITAÇÃO DE C O N TRATAÇÃO N° 720
Aluguel de impressoras digitais para a SEGRAF

órgão Técnico

SEGRAF

Tipo de contratação

Licitação

Recorrência da contratação

Não

Solicitação submetida ao Comitê de Contratações por Fabrício Ferrão Araújo, em 20/11/2019.

OBJETO:
Aluguel de 4 impressoras digitais (1 bobina e 3 folha solta) para uso da SEGRAF.

DATAS DE REFERÊNCIA:
Data-limite para envio do TR à
SADCON

Estimativa inicial de
homologação

Aprovada pelo
Comitê em

Março/2020

Julho/2020

11/02/2020

DEMANDAS RELACIONADAS:
Número

Órgão

0418/2019

SEGRAF

Valor total

Valor estimado

Valor solicitado

Valor autorizado
pelo Comitê

R$

17.892.000,00

R$

17.892.000,00

R$

17.892.000,00

R$

17.892.000,00

R$

17.892.000,00

R$

17.892.000,00

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:
Contratação de novas impressoras, para substituir máquinas de impressão digital para SEGRAF (CT
114/2016 e CT 116/2016).

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE:
Estimativo de 225.000 impressões coloridas mensais, por 48 meses
Estimativo de 600.000 impressões preta mensais, por 48 meses
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Versão preliminar do IVIapa de Riscos

Risco da não efetivação da contratação

Impacto a ser suportado pela Administração

inviabilidade de produção

Probabilidade de
ocorrência
ALTO

Ação preventiva
a própria compra é uma ação de contingência

Ação de contingência
Transferir produção para offset, com conseqüente aumento de prazo e custo de
produção

Responsável
SEGRAF

Responsável
SEGRAF
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C O NTRATAÇÃO N° 20200216
Aluguel de impressoras digitais para a SEGRAF

ó rg ã o Técnico

SEGRAF

C ódigo da solicitação

720

Data de autorização

11/02/2020

Recorrência

Não

V a lo r autorizado

R$ 17.892.000,00

Tipo de contratação

Licitação

OBJETO:
Aluguel de 4 impressoras digitais (1 bobina e 3 folha solta) para uso da SEGRAF.

DATAS DE REFERÊNCIA:
Data-lim ite para envio ã SA D C O N

Estim ativa de hom ologação

Março/2020

Julho/2020

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
Impacto Orçamentário Estimado da Contratação
(sem considerar eventuais prorrogações)
Custeio
(G N D 3)

Exercício / A no

Custeio
(G N D 4)

Total

1° Exercício

2020

R$

2.236.500,00

R$

--

R$

2.236.500,00

2° Exercício

2021

R$

4.473.000,00

R$

--

R$

4.473.000,00

3° Exercício

2022

R$

4.473.000,00

R$

--

R$

4.473.000,00

4° Exercício

2023

R$

4.473.000,00

R$

--

R$

4.473.000,00

5° Exercício

2024

R$

2.236.500,00

R$

--

R$

2.236.500,00

6° Exercício

2025

R$

R$

—

R$

R$

-

R$

V a lo r total

R$

~

17.892.000,00

~

17.892.000,00
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Previsão Orçamentária Estimada da Contratação
(considerando eventuais prorrogações)
Custeio
(G N D 3)

Exercício / A no

Custeio
(G N D 4)

Total

1° Exercício

2020

R$

2.236.500,00

R$

--

R$

2.236.500,00

2° Exercício

2021

R$

4.473.000,00

R$

--

R$

4.473.000,00

3° Exercício

2022

R$

4.473.000,00

R$

--

R$

4.473.000,00

4° Exercício

2023

R$

4.473.000,00

R$

--

R$

4.473.000,00

5° Exercício

2024

R$

2.236.500,00

R$

--

R$

2.236.500,00

6° Exercício

2025

R$

R$

—

R$

R$

-

R$

V a lo r total

~

R$

17.892.000,00

~

17.892.000,00

AVENÇAS A SUBSTITUIR:
N um ero

Ij
F o rn eced o r

1
i. i. 1
V a lo r total

Prazo m áxim o de
. «
vigencia

CT 2016/0114

3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDA

R$

1.324.323,55

03/10/2020

CT 2016/0116

RICOH BRASIL S.A.

R$

2.340.000,00

21/11/2020

D ocum ento gerado autom aticam ente pelo Sistem a Integrado de Contratações do Senado Federal (adm .senado.gov.br/contratacoes),
p o r ação do usuário R afael M arcos Pereira dos Santos Costa, em 12/02/2020, às 12:57.
S enado Federal | P raça dos Três Poderes | Brasília/D F
CEP: 70165-900 | Telefone: +55 (61) 3303-4000

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.016253/2020-29

S E N A D O FEDERAL
Secretaria de Adm inistração de Contratações

Ofício n° 037/2020 - SADCON
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Assunto: Autuação do processo SIGAD n° 00200.001884/2020-15

À SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES,
Informamos que a Solicitação de Contratação n° 720 foi aprovada pelo
Comitê de Contratações, com base no inciso I do art. 8° do Regulamento Administrativo
do Senado Federal. Para continuidade da instrução, foi autuado o processo em epígrafe
contendo os seguintes documentos:

Demandas relacionadas

Estudos preliminares

0418/2019 (00100.016250/2020-95)

Nenhum estudo preliminar
foi anexado

2>

Solicitação ao
Comitê de Contratações
Código: 720
(00100.016251/2020-30)

Contratação n° 20200216
Aluguel de impressoras digitais para a SEGRAF
NUP: 00100.016252/2020-84

R$ 17.892.000,00

Conforme determinado pelo referido Comitê, o presente processo, contendo a
documentação básica para instrução da contratação, deverá ser encaminhado á SADCON
para verificação preliminar até o dia 31/03/2020.
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N5 de Protocolo SIGAD: 00200.001884/2020

SENADO FEDERAL

TERMO DE RETIRADA DE DOCUMENTO

Atendendo justificativa expressa, errados do solicitante fabricio araujo da unidade SEGRAF
retirei o(s) documento(s) n° 00100.053091/2020-18 / 00100.053013/2020-13 /
00100.053098/2020-21 /00100.055244/2020-53 /00100.055248/2020-31, folha(s) de n° do
presente processo n° 00200.001884/2020 que passará(ão) a ficar sob a guarda e responsabilidade
da unidade administrativa solicitante.

Brasília, 9 de junho de 2020

(FABRÍCIO FERRÃO ARAÚJO - 269521)
(SEGRAF)
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

TERMO DE REFERÊNCIA - IMPRESSORAS DIGITAIS

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital,
por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio
e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivoS, de
acordo com os termos e especificações deste Termo de Referência:
2 - CONTRATOS VIGENTES A SUBSTITUIR

N5 Contrato
114/2016

Término da

Objeto
Contratação

de

empresa

vigência
especializada

para

a

03/10/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
116/2016

Contratação

de

empresa

especializada

para

a

21/11/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:

GRUPO 1
Item

Quantidade

1

48

Unidade

Especificações

CATSER

Locação de 02 (dois) equipamentos para

17990

de medida
mês

impressão colorida, tecnologia Laser/Led,
para

impressão

em

papéis

e

cartões,

tipologia folha solta, incluindo instalação
inicial,

configuração,

manutenção,
execução

suporte

serviços
técnico,

operacional,

apoio

software

de
e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papeL
2

200

Página
impressa

Impressão colorida, em páginas A4, sob

23175

demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
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48

mês

Locação de 01 (um) equipamento

para

17990

impressão em PB (monocromia), tecnologia
Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões,

tipologia

folha

solta,

incluindo

instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

software

e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papeL
4

500

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

23175

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

GRUPO 2
Item

Quantidade

5

48

Unidade

mês

CATSER

Especificações

de medida
Locação

de

01

(um)

equipamento

de

17990

impressão, tecnologia inkiet, que permita
impressões tanto PB (monocromia) quanto
coloridas (policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina, incluindo instalação inicial,
configuração,
suporte

serviços de

técnico,

apoio

manutenção.
e

execução

operacional, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de
peças,

componentes

e

suprimentos

necessários para seu funcionamento, exceto
papel.
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3.500

Página
impressa

Impressão colorida (policromia) em páginas

23175

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
7

4.000

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

23175

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

4 - JUSTIFICATIVA

0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de préimpressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente utilizada
- tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrim ento da impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema
convencional de impressão offset.
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A opção pela locação é mais vantajosa ao Senado se considerarmos a rápida depreciação
dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. No sistema de locação,
também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à mão de obra
aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar, também, a gestão sustentável e,
sobremaneira, a transparência financeira que o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso
IVIacroprocesso Elemento

Comparação
Insourcing

Análise
Outsourcing

Custos trabalhistas estão

Finanças

Custos

associados

trabalhistas

interna.

(admissão,

VANTAGEM

a

0

gestão

contrato

permite

outsourcing

demissão,

transferir

impostos, etc..)

contratado

de

para
a

o

totalidade

custo.
Os custos de revisão de
projeto são menores para
um sistema de outsourcing,

Custos de revisão
Finanças

(revisão de projeto
e

adequação

haja
VANTAGEM

de

projeto)

vista

que

imobilização
tampouco

de

não

há

capital,

despesas

para

transporte e readequação
do parque gráfico.
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Em

um

sistema
a

outsourcing,

Custos
Finanças

empresa

CONTRATADA

fica

responsável

pela

manutenção dos serviços e

de

possui

manutenção
(manutenção

de

VANTAGEM

dos

equipamentos)

maior

poder

de

barganha

perante

fornecedor,

além de ter

acesso

o

facilitado

fabricante

e

ao
maior

celeridade para compra e
entrega dos equipamentos.
Custo

0

de

Finanças

de
VANTAGEM

aplicar o dinheiro
entre

do

não

haver

necessidade

oportunidade
(oportunidade

fato

de

imobilização

de

permite

que

Administração

diferentes

capital
a
Pública

possa investir o dinheiro

opções)

em outras fontes.
Não

há

necessidade

de

investimento imediato para
Finanças

Necessidade

de

VANTAGEM

investimento

o sistema terceirizado de
impressão. Os valores são
computados como despesa
corrente
Identifica-se

que

equipamentos

gráficos

possuem uma depreciação
Finanças

Formação

acelerada

de

VANTAGEM

patrimônio

-

conformidade

em
com

o

Regulamento do Imposto
de Renda, pelo fato das
máquinas

no

Senado

funcionarem 18 horas por
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dia. Além disso, tornam-se
obsoletas

muito

rapidamente,

e

são

leiloadas com valor residual
ínfimo.

0 sistema de outsourcing
apresenta
eventual
inserir
Tecnologia

para

Para inserção de

VANTAGEM

novas máquinas

vantagem

na

necessidade

de

novas

máquinas

realizar

adequação

tecnológica.
com

Contratos

prazo

duração

menor

permitem

constante

de
uma

renovação das

máquinas.
Os riscos de não adequação
Tecnologia

Para

de

adequação

VANTAGEM

de softwares

softwares

inteiramente
para

é

transferido

a

empresa

CONTRATADA.
0 contrato de outsourcing
pode exigir prazo máximo
para
Riscos

De

quebra

atendimento

caso

haja problemas ou quebra

de

VANTAGEM

equipamento

no equipamento, ou até
mesmo

manter

uma

empresa

\n

para

operação

e

loco

manutenção

imediata.
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0 risco de haver processos
de compra ou manutenção
postergados
Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

devido

à

burocracia

processual

diminuído

drasticamente

no

sistema

é
de

terceirização.
Caso

Do surgimento de
Riscos

novas

alternativas de impressão,

novas alternativas
(novas

apareçam

VANTAGEM

máquinas

o

sistema

permite

no mercado)

terceirizado
uma

rápida

adequação.
Máquinas

em

linha

de

produção no setor digital
são

muito

segmentadas,

havendo

poucos

fornecedores
De
Riscos

produzem.

dependência

dos

as

Assim,

presume-se que o risco de

fabricantes

(peças

que

de

VANTAGEM

dependências

dos

reposição,

fabricantes seja maior no

suporte, etc.)

sistema insourcing,

pelos

mesmos motivos expostos
na avaliação do custo de
manutenção: maior acesso
ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.
A
De
Riscos

contratação

empresa

suporte

de

uma

especializada

dispensa a necessidade de

(correção e auxílio
VANTAGEM

para execução do

manter

um

suporte

interno. 0 risco fica todo

processo)

com

a

empresa

CONTRATADA.
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de

Os processos de ajuste de

demanda (ajustar

demanda são imediatos no

De

ajuste

a

Processo

demanda

oscilações)

contratuais.

De adequação da

0 trabalho de adequação é

técnica

mesmo,

independentemente

da

escolha.

Gerencial

A

e
para

autonomia

genericamente,

administrativa
tom ar

ajustes

o
Vantagem não identificada

parque gráfico)

(facilidade

de

não

dependendo

(mudança física no

Autonomia

insourcing,

conforme

planta

Processo

sistema

VANTAGEM

é,

maior no

sistema insourcing, pois a
VANTAGEM

gestão fica completamente

novas

centralizada

decisões)

na

organização.
No processo insourcing a
confidencialidade

dos

documentos é mantidade
com maior nível do que no
sitema de outsourcing, no
Confidencialida
de

De documentos

qual os funcionários não

VANTAGEM

possuem

vínculo

com

SEGRAF.

a

direto
Cabe

destacar que os trabalhos
da

SEGRAF

envolvem

raramente

trabalhos

que

exijam confidencialidade.
Alocação

0 processo de terceirização

de

permite que os servidores

funcionários/servi
dores

RH

do Senado Federal sejam

(correta

designação
funcionários

VANTAGEM

dos

alocados em áreas fins, não
precisando

e

se

diretamente

servidores)

envolver
com

a

operação das máquinas.
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0

Treinamento
RH

trein am ento

parte

de

funcionários/servi

VANTAGEM

da

não

necessidade

treinar

por

empresa

CONTRATADA,
havendo

dores

fica

de

funcionários

internos.

Gestão

do

0 conhecimento sobre as

conhecimento
(manutenção

RH

com

com

o

sobre

o

mais

facilidade

quando aplicado o modelo

aprendizado

de insourcing.

contínuo)

4.1

e

processo produtivo é retido

VANTAGEM

conhecimento
adquirido

máquinas

do

- AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:
- Média de impressão dos últimos 40 meses nas tecnologias digitais da SEGRAF;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de demandas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
- Similaridade com o modelo de contrato recentemente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

10

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9DC04899003694D4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055601/2020-83

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
Abaixo, segue tabela de consumo dos últimos 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800

jui/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600
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fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

- LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos, bem como prestar os
serviços elencados neste term o de referência no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de
Editoração e Publicaçõesdo Senado Federal -SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo
II do Senado Federal, localizado à via N2, Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Para o completo atendimento das soluções propostas no presente term o de referência,
deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem
com prometer o caráter competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade
necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
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Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura reflete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.

6.1 - ITEM 1 - GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO
COLORIDA

6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 320 x 480mm;

6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);

6.1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m^;
6.1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g /m ^ para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A
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presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja,
gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas características técnicas);

6.1.8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.1.13 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
6.1.15 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
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Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.1.16 - Modelos de referência: RICOH C7200, XEROX VERSANT 180, KONICA C3080,
CANON C810.
6.2 - ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
6.2.1

- A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.2.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens

com cobertura média de 55% da página;
6.2.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6 .2 .3 .1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.2.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.2.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 1 do presente termo de referência;

6.3 - ITEM 3 - GRUPO 1 - LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM
PRETO
6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
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6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por
minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso)
por equipamento;
6.3.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);

6.3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.3.12 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
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6.3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 - Memória RAIVI de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.3.14 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office".
6.3.15 - Modelos de referência: RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA 144, KONICA 6136P,
CANON VARIOPRINT 140.
6.4 - ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.4.1

- A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e

traços com cobertura média de 7 % da página;
6.4.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
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6.4.3.1

- Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;

6.4.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.4.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 3 do presente termo de referência;
6.4.5.1- Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente term o
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conforme item 9.2.9 no presente term o de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 - GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL,
TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB (MONOCROMIA) QUANTO
COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU
PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,

6.5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;

6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto,
equivalente a 500 folhas) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;

6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;

6.5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo
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aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratam ento prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;

6.5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema "roN", que permita
utilização de bobinas com 17" de largura (limite superior mínimo aceitável);

6.5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;

6.5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4
em linha;

6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;

6.5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no form ato PDF;

6.5.10 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, trifásica. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas
na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer
estabilizadores de energia para o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;

6.5.11 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;

6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;

6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
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6.5.14 - Modelos de referência: XEROX INKJETTRIVOR, OCÉ COLORSTREAM 6000 SERIES,
RICOH PRO VC 40000 .

6.6

- ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,

SOB DEMANDA
6.6.1

- A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 5 do presente term o de referência;
6.7

- ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB

DEMANDA
6.7.1

- A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.7.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;
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6.7.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.7.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.7.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 5 do presente termo de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP

A licitante vencedora deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos,

PCs,

monitores,

etc), devidamente

licenciados,

necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente W indows/Netware;
suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como Adobe, Acrobat, Corel
Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros), e conectividade TCP/IP
com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO

A licitante deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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9

-

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E EXECUÇÃO

OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

9 .1 -DEFINIÇÕES GERAIS:
9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
9.1.3 - Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e term inar em outro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às ShOOh da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
9.1.5 - Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecimento do serviço.

9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
9.2.1

- A licitante deverá prestar serviços de manutenção "on site", isto é, prestados no

Serviço de Impressão Digital da SEGRAF - SEID -, para a realização de manutenções preventivas
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e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal, por
meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
9.2.2 - A licitante deverá possuir técnicos de plantão, munidos de aparelho celular,
prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da SEGRAF, compreendido
em dias úteis das 7h às 22h00.
9.2.3 - A licitante identificará ju nto ao executor do contrato seu preposto ou empregado
com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato (telefone e/ou
e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal dos
empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.
9.2.4 - Caso a(s) licitante(s) considere(m) necessária alocação de pessoal residente e/ou
composição de estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua
acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
9.2.5 - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos disponibilizados ao
SENADO.
9.2.6 - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação formal entre contratante e CONTRATADA, em modelo a ser definido com o
gestor do contrato, prioritariamente o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;
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9.2.7 - 0 restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.
9.2.8 - 0 início atendimento referente ao restabelecimento do serviço não poderá
ultrapassar 4hs, contado a partir do recebimento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador
à(s) CONTRATADA(s).
9.2.9 - 0 térm ino do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a partir do início do atendimento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá em itir
relatório circunstanciado informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.

9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não atendimento aos prazos
estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para reestabelecimento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente termo.

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fato à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fechamento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser definido em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
como a hora de abertura e fechamento do chamado. Caso o Senado Federal não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.

9.2.12 - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equipamento das dependências
da SEGRAF, a licitante deverá solicitar ao gestor do contrato a autorização de saída.
9.2.13 - Substituição definitiva de equipamentos; a licitante substituirá equipamentos
que venham a apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes, no prazo máximo de 60 dias
corridos, contados do recebimento da solicitação pelo órgão fiscalizador.
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9.2.14 - A consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os seguintes casos:
9.2.14.1 - ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal,
dentro

de

um

período

contínuo

qualquer

de

trinta

dias;

9.2.14.2 - soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse
sessenta horas úteis dentro de um período contínuo qualquer de trinta dias.
9.2.14.3 - apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
9.2.15 - No caso de substituição em caráter definitivo dos equipamentos, devem ser
mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do equipamento original
objeto da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
9.3.1 - A licitante prestará serviços de suporte técnico ao órgão fiscalizador, bem como
auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que possibilitem a racionalização
do uso das máquinas.
9.3.2 -

A licitante auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades

relacionadas à

determinação da configuração mais adequada para implementação de políticas de segurança de
informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
9.3.3 - Mudança do local de instalação; A SEGRAF reserva-se o direito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela licitante 1 (uma) vez
durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de andar/prédio, oportunidade em
que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de instalação no novo local em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do comunicado, não podendo, em
hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
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9.3.3.1 - 0 transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da
licitante.
9.3.4 - Relatórios Administrativos; A licitante deverá elaborar, encaminhar e manter sob
sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do
contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter eventual ou
continuado, os documentos relacionados a seguir:
9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada
equipamento, com devida estratificação que permita avaliar o quantitativo
referente a cada ordem de serviço que foi impressa no equipamento.
9.3.4.2 - Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês
subsequente, que conterá o número de chamados por equipamento e o período
em que o equipamento ficou em manutenção.
9.3.4.3 - A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere importantes para controle próprio.
9.3.4.4 -T o d o s os relatórios devem ser entregues em form ato digital, compatíveis
com o software Microsoft Excel.

9.4 - DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
9.4.1 - A licitante deverá manter, no local de instalação e para cada grupo de itens do
presente edital, no mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2 turnos, treinados por sua
conta, durante toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
9.4.2 - 0 horário do serviço de apoio e execução operacional de ser das 7h às 22h00 em
dias úteis, divididos em 2(dois) turnos ininterruptos de trabalho a seguir:
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15 turno: 7h às 14:30h
25 turno: 14:30h às 22h
9.4.3 - Os operadores deverão ser plenamente capazes de operar os respectivos
equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para problemas de pequena
complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada ao gestor a solicitação de
substituição dos mesmos sempre que estes não atenderem às necessidades da CONTRATANTE.
Também deverão ser capazes de identificar erros de registros e marcações de corte, bem como
saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
9.4.4 - A licitante se obriga a fornecer ao órgão fiscalizador e ao gestor do contrato uma
relação nominal dos operadores designados com a respectiva distribuição e horários. Sempre
que houver mudança na equipe, o gestor deverá ser notificado, por escrito, em um prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas antes da mudança.
9.4.5 - A licitante deverá exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos
operadores aprovados, através de folha individual de frequência mensal e/ou cartão de ponto.
9.4.6 - A licitante deverá substituir qualquer operador, por outro que atenda às mesmas
qualificações com relação ao substituído, nos seguintes casos:
I. falta justificada ou injustificada;
II. gozo de férias;
III. licença e/ou atestado médico; e
IV. solicitação motivada do gestor.
9.4.7 - No caso de falta injustificada ou licença e/ou atestado médico, a licitante deverá
substituir o operador ausentes em até 2 horas a partir do recebimento do comunicado realizado
por parte do fiscal do contrato
9.4.8 - A licitante obriga-se a fornecer ao fiscal do contrato, junto com a nota fiscal de
prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de ponto e/ou controles de freqüência
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dos funcionários que integram a equipe, com a identificação e o "atesto" do responsável pelo
órgão fiscalizador onde estiver(em) instalado o(s) equipamento(s).
9.4.9 - A licitante deverá fornecer, aos operadores e técnicos responsáveis pelas
manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de identificação, que terão utilização
obrigatória.
9.4.10 -

A licitante

responsabilizar-se-á

pelo cumprimento,

por parte de seus

empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.
9.4.11 - Os empregados da licitante incumbidos da execução do presente serviço não
terão qualquervínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela licitante e a ela vinculados.
9.4.12 - A licitante assumirá toda a responsabilidade no que se refere a seus empregados,
inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações
trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção coletiva de trabalho da
categoria correspondente, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou
subsidiária.
9.4.13 - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da licitante.
9.4.14 - A licitante responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais que
forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao Senado
Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

10- PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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10.1 - A licitante deverá disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados nos itens 1,
3 e 5 no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165900, deixando-os em perfeitas condições para início de sua utilização nos seguintes prazos, a
contar da assinatura do contrato:
- GRUPO 1 - 6 0 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 - 9 0 (noventa) dias corridos
10.2 - Os equipamentos do grupo 1 deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de
produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário;
10.3 - Os equipamentos do grupo 1 deverão estar devidamente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a perm itir completa segurança durante o
transporte;
10.4 - Caso os equipamentos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá conter o modelo da máquina ofertada. A comprovação da data de
fabricação será verificada previamente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação, registro
junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. 0 Senado Federal reserva-se ao
direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equipamento caso a comprovação
não seja devidamente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;
10.5 - Caso os equipamentos do grupo 2 sejam novos, de primeiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
importação (Dl), quando necessário;
10.6 - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente acondicionados em
caixas, de maneira a perm itir completa segurança durante o transporte;
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10.7 - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos,
barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal;
10.8 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento
ofertado, bem como a documentação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;
10.9 - Deverão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e manutenção em
língua portuguesa;
10.10 - 0 equipamento será recusado se:
10.10.1 - Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na
documentação técnica;
10.10.2 - Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no
edital da licitação;
10.10.3 - Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido
recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
10.11 - A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da
SEGRAF, que os colocará à disposição da licitante para substituição no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação, sem isentar a CONTRATADA das sanções
cabíveis;
10.12 - A SEGRAF, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acompanhar e apoiar as atividades de

instalação das máquinas disponibilizadas

pela

CONTRATADA;
10.13 - A SEGRAF poderá efetuar a conexão dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicamente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA;
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10.14 - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser ajustado de forma que a
medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conjunto com a equipe técnica da SEGRAF, de modo que haja o melhor aproveitamento da mídia
utilizada;
10.15 - É vedado à licitante desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
a prévia autorização do órgão fiscalizador;
10.16 - Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos
no ambiente de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados
provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de conformidade; e
definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe do SEID e o coordenador industrial, mediante term o de recebimento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO

11.1 - Uma vez instalados e configurados os itens 1, 3 e 5, os equipam entos ficarão
disponíveis, nas dependências do Senado Federal, para realização de impressões, conform e
estimativas dos itens 2, 4, 6 e 7;
11.2 - Ao final de cada mês, será auferida, através de softw are/siste m a/plata form a
disponibilizada pela contrata, a quantidade de páginas A4 efetivam ente produzidas,
relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente te rm o de referência, procedim ento esse chamado
de medição mensal. Apenas a unidade efetivam ente impressa será contabilizada para a
medição e referido pagamento;
11.2.1 - A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o quinto dia
útil do mês subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas total por equipamento, diferenciando
páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tipo de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
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cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser gerado também em
form ato estatístico;
11.3 - Ficam definidos os seguintes detalham entos quanto às medições:
11.3.1 - Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de
responsabilidade da CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor
ocasionados por falta de manutenção no equipam ento disponibilizado. Neste
caso, será realizado preenchim ento de form ulário descrevendo o ocorrido,
detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e assinado por ambas as partes;
11.3.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não
prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da
impressão, cabendo à fiscalização do contrato autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;

11.3.3 - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo
da contratante.

12 - DA VISTORIA

12.1 - É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipamentos;

12.2 - A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs,

pelos

telefones

(61)

3303-4187

ou

(61)

3303-3777,

ou

através

do

email

segraf@senado.leg.br;
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12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido;
12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
comparecer municiado de identificação pessoal e do comprovante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de
serviço, contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o vistoriador não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3

- Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço

de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.

13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1

- 0 contrato terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses

consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme detalhado no item 10.1.6,
observando o artigo 57, II, da Lei n^ 8.666/93;
13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois permite
que a empresa CONTRATADA possa diluir o preço do equipamento novo e
depreciá-lo em um maior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado
Federal. Também convém informar que estes equipamentos são importados, e
quanto menor o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, pois o fornecedor irá
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d ilu iro custo do equipamento em um tempo menor. 0 referido modelo contempla
orientação do MPOG, Portaria MP/STI n^ 20 de 2016, de maneira a perm itir a
amortização completa do ativo e a conseqüente redução dos custos unitários por
página.

14 - PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deverá utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei

12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da

Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e o
encaminhamento

dos

materiais descartados

ambientalmente correta. 0

para

reciclagem

de forma

responsável e

descarte deverá ser evidenciado através de documentação

comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das peças/consumíveis.

15 -CAPACIDADETÉCNICA

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviço compatível com o solicitado
neste term o de referência. Compreende-se por serviço compatível a locação por prazo igual ou
superior a 12 (doze) meses de equipamentos com capacidades técnicas similares às requeridas
pelo Senado Federal.

16 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratação possui seu valor máximo aceitável, mensalmente, de R$ 129.039,81 para o
Grupo 1 e R$ 390.100,22 para o Grupo 2, perfazendo um total de R$ 519.140,03 destinados a
cobrir as despesas mensais conforme tabela abaixo:
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GRUPO 1

Item

Qtd

1

48

Un.

Especificações

medida
mês

Locação

de

02

(dois)

equipamentos

colorida,

tecnologia

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

UNITÁRIO

MENSAL-

-R $

R$

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

16.582,09

16,582,09

795.940,32

PREÇO GLOBAL
(48 MESES) R$

em

cartões,

incluindo
inicial,

PREÇO

para

impressão
para

PREÇO

solta,

instalação
configuração,

serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução

operacional.

software

de

gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
2

200

Página
impressa
(em
milheiros,

Impressão colorida, em
páginas A4, sob
demanda - estimativa
mensal

por mês)
3

48

mês

Locação

de

01

equipamentos
impressão

em

(um)
para
preto.
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tecnologia
para

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

cartões,

incluindo
inicial,

em
solta,

instalação
configuração,

serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução

operacional.

software

de

gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
4

500

Página
impressa
(em

Impressão PB

40,00

20.000,00

960.000,00

129.039,81

6.193.910,88

(monocromia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

GRUPO 2

Item

QTS

5

48

Unidade
de medida
mês

Especificações

Locação

de

equipamento

01

(um)

PREÇO

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL

202.100,22

202.100,22

GLOBAL (48
MESES
9.700.810,56

de
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impressão,
inkiet,

tecnologia

que

impressões

permita
tanto

(monocromia)
coloridas
para

PB

quanto

(policromia),
utilização

de

formulário contínuo e/ou
papel

em

bobina

remalina,

sem

incluindo

instalação

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papeL
6

3.500

Página
impressa

Impressão coloridas

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,36

61.440,00

2.949.120,00

390.100,22

18.724.810,56

(policromia) em páginas

(em

A4, sob demanda -

milheiros,

estimativa mensal

por mês)
7

4.000

Página
impressa
(em

Impressão preto
(monocormia), em
páginas A4, sob

milineiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO
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17 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Conforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18 - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente term o de referência de
acordo com os níveis de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
18.1 - Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os
indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
18.2 - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de
mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. 0
valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo;
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para substituir
equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à ausência
de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento.
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório incompleto de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a manutenção de
equipamento.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
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Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

18.3 - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;

18.4 - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos, decorrentes do não
atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer outro equipamento - independentemente da tecnologia de
impressão - existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das
ocorrências 1-8, será calculado o custo total serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
18.4.1

- Alternativamente, desde que manifestada concordância e interesse do

Senado Federal, a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo
determinado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer "bureau"
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que lhe convier, até que o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

DAS PENALIDADES

19.1 - Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total
ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conforme tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fundamento no art. 1- da Lei n^
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar documentação falsa;
- Fraudar a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fazer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal.
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19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão
unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5^, da Lei n^ 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;
19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o limite de 30 (trinta) dias;
19.6 - 0 atraso na apresentação da garantia contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;
19.7 - 0 contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do art. 79, inciso I, da
Lei n5 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1^ e 2- do mesmo artigo,
bem como as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada;
19.8 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
- A o s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
- À não reincidência da infração;
- À atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
- À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
- À não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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19.9 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério
da autoridade competente;
19.10 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;
19.11 - A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU - Guia de Recolhimento da União;
19.12 - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor
remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado judicialmente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1 - Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor relativo à locação
(itens 1, 3 e 5) e os valores referentes às páginas efetivamente impressas (itens 2, 4, 6 e 7);
20.2 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados mensalmente, e o período terá
início após assinatura do recebimento definitivo. 0 primeiro e último pagamento, caso o início
da prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais
pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando
calendário de 30 dias por mês;
20.3 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução

operacional,

bem

como

qualquer

outro

custo,

serão

responsabilidade

da

CONTRATADA;
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20.4 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalmente
conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado
no item 11 do presente term o de referência;
20.5 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil
de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente term o de
referência;
20.6 - A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado no item 20.5, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para todos os
itens do presente term o de referência;
20.7 - 0 SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a completa apuração dos
fatos;
20.8

-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

vir

acompanhada

dos

seguintes

comprovantes/documentos:
-CRF;
-CNDT;
-CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
20.9 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;
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20.10

- A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em disposição

permitam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao direito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

21.1 - Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício
Ferrão Araújo, como gestores titular e substituto, respectivamente;
21.2 - A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão
Digital da SEGRAF-SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQÜENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Os recursos orçamentários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, números 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "por grupos", tendo em vista a
existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o agrupamento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de particionaro serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conforme item 6.4.5 do presente term o de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um contrato de
locação de equipamento e impressão. 0 tempo de acionamento (2 a 3 dias úteis) não é
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compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a execução do trabalho, fato que
impossibilita previsão anterior em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR N? 123/2006 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 4 8 , 1, da lei complementar n^ 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certame que se originará do presente term o de referência
não será permitida, em razão de a complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de perm itir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia limitar
a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e não
disputem individualmente o objeto da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei n^ 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral n^ 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fruto da somatória dos percentuais abaixo relacionados

Variável

Tamanho do mercado

Situação

Naturaza

Forte concentração de

Média concentração de

Baixa concentração de

fornecedores

fornecedores

fornecedores

0,507o

0,257o

07o

MERCADOLÓGICA
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Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir

0

A execução do contrato

A execução do contrato

depende de itens

independe de itens

importados

importados

0,257o

0,007o

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

objeto, quanto

às adaptações físicas:

0,507o

0,257o

07o
DO OBJETO

Grau de dificuldade em
substituir

0

objeto, quanto

ao conhecimento já
adquirido:

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

0,507o

0,257o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção na
área legislativa

incompleta

1,007o

0,507o
Medio impacto:

Impacto da interrupção na

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

área administrativa

incompleta

1,007o

0,507o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção dos
serviços no órgão técnico

incompleta

0,507o

0,257o

Não

Sim

0,507o

0,007o

Não

Sim

Substituição Fácil

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem

QUANTO A

im pactar o trabalho

FINALIDADE

07o
Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o

O contrato prevê ANS?

O contrato prevê
penalidades?

0,507o

0,007o

Acima de R$

Entre R$ 300.000,00 e

Abaixo de R$ 300.000,00

2.000.000,00 ano

R$ 2.000.000,00/ano

ano

1,007o

0,507o

07o

Prazo para entrega do

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

objeto

0,507o

0,257o

07o

Prazo para conclusão da

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

0,507o

0,257o

07o

Valor do contrato

CONTRATUAL

instalação após assintaura
do contrato
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28 - REAJUSTE DE PREÇOS
0 índice de reajuste a ser adotado deverá ser o INPC, aplicado anualmente.

Brasília, 01 de junho de 2020.

HELIO LOPES DE AZEVEDO
Matrícula 36393 - COORDENADOR INDUSTRIAL

FABRICIO FERRÃO ARAÚJO
Matrícula 269521 - DIRETOR DA SEGRAF
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campo.dallorto2013@hotmail.com
campo.dallorto2013@hotmail.com
Solicitação de proposta para prestação de serviços de impressão digital.
Anexo Digitais_01.pdf; Apresentação de Proposta.pdf

De:
Assunto:
Anexos:

E-Mail:
Empresa:
MD. Senhor (a)
Tel:


SolicitamososbonspréstimosdeVossaSenhoriaparaquenosenvieorçamentodoobjeto
emtela,referentesa
“Contrataçãodeempresaespecializadaparaprestaçãodeserviçosdeimpressãodigital,
pormeiodelocaçãodeequipamentos,incluindoserviçosdemanutenção,suporte
técnico,apoioeexecuçãooperacional,impressõescoloridasemonocromáticas,
manutenção,apoioesuportetécnico,softwaredegerenciamento,inventárioe
contabilização,fornecimentodepeças,componentesesuprimentosnecessáriosparaseu
funcionamento,excetopapel,durante48(quarentaeoito)mesesconsecutivo.”
Envioemanexoosarquivos:
01) AnexoDigitais_01.pdfeApresentaçãodeProposta.pdf,contendotodasasespecificaçõesnecessáriaspara
aformulaçãodoorçamento.

OBS:CASOSEJAPOSSÍVEL,SOLICITAMOSURGÊNCIANARESPOSTA.

Atenciosamente,
Sílvio José Campo Dall’Orto
Assistente da COGEP
SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES/SEGRAF
Coordenação de Gestão da Produção/Cogep
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco de Apoio 07 – Gabinete da Diretoria do SEGRAF | CEP 70165-900 | Brasília
DF
Telefone: +55 (61) 3303-3733
e-mail: sdall@senado.gov.br



“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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ANEXO _ DIGITAIS_01

1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital,
por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio
e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças,
componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48
(quarenta e oito) meses consecutivo, de acordo com os termos e especificações deste Termo de
Referência:
2 ʹ CONTRATOS VIGENTE A SUBSTITUIR
Nº Contrato
114/2016

116/2016

Término da
vigência
Contratação de empresa especializada para a 03/10/2020
prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
Contratação de empresa especializada para a 21/11/2020
prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
Objeto
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incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO
Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:
GRUPO 1
Item

Quantidade

Unidade
de medida

1

48

mês

2

2Ϭ0

Páginas
impressas

Especificações

CATSER

Locação de 02 (dois) equipamentos para
impressão colorida, tecnologia Laser/Led,
para impressão em papéis e cartões,
tipologia folha solta, incluindo instalação
inicial, configuração, serviços manutenção,
suporte técnico, apoio e execução
operacional, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto
papel.
Impressão colorida, em páginas A4, sob
demanda ʹ estimativa mensal.

17990

23175
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(em
milheiros)
3

48

mês

4

500

Páginas
impressas
(em
milheiros)

Locação de 01 (um) equipamento para
impressão em PB (monocromia), tecnologia
Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta, incluindo
instalação inicial, configuração, serviços
manutenção, suporte técnico, apoio e
execução
operacional,
software
de
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.
Impressão PB (monocromia), em páginas
A4, sob demanda ʹ estimativa mensal.

17990

23175

GRUPO 2
Item

Quantidade

Unidade
de medida

5

48

mês

Especificações

CATSER

Locação de 01 (um) equipamento de
impressão, tecnologia inkjet, que permita
impressões tanto PB (monocromia) quanto
coloridas (policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina, incluindo instalação inicial,
configuração, serviços manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional,
software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças,

17990
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componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel.
6

ϯ.500

Páginas
impressas
(em
milheiros)

Impressão colorida (policromia) em páginas
A4, sob demanda ʹ estimativa mensal.

23175

7

4.Ϭ00

Páginas
impressas
(em
milheiros)

Impressão PB (monocromia), em páginas
A4, sob demanda ʹ estimativa mensal.

23175

4 - JUSTIFICATIVA
O sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de préimpressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalham com tiragens menores, e tem sido mundialmente utilizada
ʹ tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
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outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema
convencional de impressão offset.
A opção pela locação é mais vantajosa ao Senado se considerarmos a rápida depreciação
dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. No sistema de locação,
também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à mão de obra
aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar, também, a gestão sustentável e,
sobremaneira, a transparência financeira que o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso
Macroprocesso Elemento

Comparação
Insourcing

Análise
Outsourcing

Finanças

Custos
trabalhistas
(admissão,
demissão,
impostos, etc..)

VANTAGEM

Finanças

Custos de revisão
(revisão de projeto
e adequação de
projeto)

VANTAGEM

Custos trabalhistas estão
associados
a
gestão
interna. O contrato de
permite
outsourcing
transferir
para
o
contratado a totalidade
custo.
Os custos de revisão de
projeto são menores para
um sistema de outsourcing,
haja vista que não há
imobilização de capital,
tampouco despesas para
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transporte e readequação
do parque gráfico.

Finanças

Custos
de
manutenção
(manutenção dos
equipamentos)

VANTAGEM

Finanças

Custo
de
oportunidade
(oportunidade de
aplicar o dinheiro
entre diferentes
opções)

VANTAGEM

Finanças

Necessidade
investimento

VANTAGEM

de

Em um sistema de
outsourcing, a empresa
CONTRATADA
fica
responsável
pela
manutenção dos serviços e
possui maior poder de
barganha
perante
o
fornecedor, além de ter
acesso
facilitado
ao
fabricante
e
maior
celeridade para compra e
entrega dos equipamentos.
O fato do não haver
necessidade
de
imobilização de capital
permite
que
a
Administração
Pública
possa investir o dinheiro
em outras fontes.
Não há necessidade de
investimento imediato para
o sistema terceirizado de
impressão. Os valores são
computados como despesa
corrente
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Finanças

Formação
patrimônio

de

Tecnologia

Para inserção de
novas máquinas

VANTAGEM

Tecnologia

Para adequação
de softwares

VANTAGEM

Riscos

De quebra
equipamento

VANTAGEM

VANTAGEM

de

Identifica-se
que
equipamentos
gráficos
possuem uma depreciação
em
acelerada
conformidade
com
o
Regulamento do Imposto
de Renda, pelo fato das
máquinas
no
Senado
funcionarem 18 horas por
dia. Além disso, tornam-se
obsoletas
muito
rapidamente,
e
são
leiloadas com valor residual
ínfimo.
O sistema de outsourcing
apresenta vantagem na
eventual necessidade de
inserir novas máquinas
para realizar adequação
tecnológica.
Contratos
com prazo menor de
duração permitem uma
constante renovação das
máquinas.
Os riscos de não adequação
de
softwares
é
inteiramente transferido
para
a
empresa
CONTRATADA.
O contrato de outsourcing
pode exigir prazo máximo
para atendimento caso
haja problemas ou quebra
no equipamento, ou até
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Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

Riscos

Do surgimento de
novas alternativas
(novas máquinas
no mercado)

VANTAGEM

Riscos

De dependência
dos
fabricantes
(peças
de
reposição,
suporte, etc.)

VANTAGEM

mesmo
manter
uma
empresa in loco para
operação e manutenção
imediata.
O risco de haver processos
de compra ou manutenção
postergados devido à
burocracia processual é
diminuído drasticamente
no
sistema
de
terceirização.
Caso apareçam novas
alternativas de impressão,
o sistema terceirizado
permite
uma
rápida
adequação.
Máquinas em linha de
produção no setor digital
são muito segmentadas,
havendo
poucos
fornecedores
que
as
produzem.
Assim,
presume-se que o risco de
dependências
dos
fabricantes seja maior no
sistema insourcing, pelos
mesmos motivos expostos
na avaliação do custo de
manutenção: maior acesso
ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.
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Riscos

Processo

Processo

Autonomia

De
suporte
(correção e auxílio
para execução do
processo)

VANTAGEM

De ajuste de
demanda (ajustar
a
demanda VANTAGEM
conforme
oscilações)
De adequação da
planta
técnica
Vantagem não identifica
(mudança física no
parque gráfico)
Gerencial
e
administrativa
(facilidade
para VANTAGEM
tomar
novas
decisões)

Confidencialida
De documentos
de

VANTAGEM

A contratação de uma
empresa
especializada
dispensa a necessidade de
manter
um
suporte
interno. O risco fica todo
com
a
empresa
CONTRATADA.
Os processos de ajuste de
demanda são imediatos no
sistema insourcing, não
dependendo de ajustes
contratuais.
O trabalho de adequação é
o
mesmo,
independentemente
da
escolha.
A
autonomia
é,
genericamente, maior no
sistema insourcing, pois a
gestão fica completamente
centralizada
na
organização.
No processo insourcing a
confidencialidade
dos
documentos é mantidade
com maior nível do que no
sitema de outsourcing, no
qual os funcionários não
possuem vínculo direto
com a SEGRAF. Cabe
destacar que os trabalhos
da SEGRAF raramente
envolvem trabalhos que
exijam confidencialidade.
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RH

Alocação
de
funcionários/servi
dores
(correta
designação
dos
funcionários
e
revidores)

VANTAGEM

RH

Treinamento de
funcionários/servi
dores

VANTAGEM

RH

Gestão
do
conhecimento
(manutenção do
VANTAGEM
conhecimento
adquirido com o
aprendizado
contínuo)

O processo de terceirização
permite que os servidores
do Senado Federal sejam
alocados em áreas fins, não
precisando se envolver
diretamente
com
a
operação das máquinas.
O treinamento fica por
parte
da
empresa
CONTRATADA,
não
havendo necessidade de
treinar
funcionários
internos.
O conhecimento sobre as
máquinas e sobre o
processo produtivo é retido
com
mais
facilidade
quando aplicado o modelo
de insourcing.

4.1 - AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA
A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:
- Média de impressão dos últimos 40 meses nas tecnologias digitais;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de vendas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
- Similaridade com o modelo de contrato recentemente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);
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Abaixo, segue tabela de consumo dos últimos 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

Mês

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800

jul/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600
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fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

5 - LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos, bem como prestar os
serviços elencados neste termo de referência no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de
Editoração e Publicações do Senado Federal ʹ SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo
II do Senado Federal, localizado à via N2, Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Para o completo atendimento das soluções propostas no presente termo de referência,
deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem
comprometer o caráter competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade
necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
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Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura reflete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.

6.1 ʹ ITEM 1 ʹ GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO
COLORIDA

6.1.1 ʹ As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
6.1.2 ʹ Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 ʹ Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
6.1.4 ʹ Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
6.1.5 ʹ Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 ʹ Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m²;
6.1.7 ʹ Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g/m², para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A
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presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja,
gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
6.1.8 ʹ /ŵƉƌŝŵŝƌĨƌĞŶƚĞĞǀĞƌƐŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ͞ƌĞƚƌĂƚŽ͟;WŽƌƚƌĂŝƚͿĞ
͞ƉĂŝƐĂŐĞŵ͟;>ĂŶĚƐĐĂƉĞͿ͖
6.1.9 ʹ Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 ʹ Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.1.11 ʹ Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m², com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 ʹ Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.1.13 ʹ WŽƐƐƵŝƌŵſĚƵůŽĚĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͞ŝŶůŝŶĞ͟ĐŽŵŝŶƐĞƌĕĆŽĚĞĐĂƉĂƐƉĂƌĂ
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m², dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.1.14 ʹ RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 ʹ Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 ʹ Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 ʹ Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
6.1.15 ʹ O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
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Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
͞ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͟ŽƵ͞ŽĨĨŝĐĞ͖͟
6.1.16 ʹ Modelos de referência: RICOH C7200, XEROX VERSANT 180, KONICA C3080,
CANON C810.
6.2 ʹ ITEM 2 - GRUPO 1 ʹ IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
6.2.1 ʹ A quantidade de 210.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens
com cobertura média de 55% da página;
6.2.3 ʹ As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.2.3.1 ʹ Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.2.4 ʹ A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.2.5 ʹ As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no
item 1 do presente termo de referência;

6.3 ʹ ITEM 3 - GRUPO 1 ʹ LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM
PRETO
6.3.1 ʹ A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
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6.3.2 ʹ Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por
minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso)
por equipamento;
6.3.3 ʹ Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
6.3.4 ʹ Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
6.3.5 ʹ Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
6.3.6 ʹ Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m² e sistema de alimentação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);
6.3.7 ʹ /ŵƉƌŝŵŝƌĨƌĞŶƚĞĞǀĞƌƐŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ͞ƌĞƚƌĂƚŽ͟;WŽƌƚƌĂŝƚͿĞ
͞ƉĂŝƐĂŐĞŵ͟;>ĂŶĚƐĐĂƉĞͿ͖
6.3.8 ʹ Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 ʹ Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.3.10 ʹ Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m², com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 ʹ Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.3.12 ʹ WŽƐƐƵŝƌŵſĚƵůŽĚĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͞ŝŶůŝŶĞ͟ĐŽŵŝŶƐĞƌĕĆŽĚĞĐĂƉĂƐƉĂƌĂ
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m², dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
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6.3.13 ʹ RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 ʹ Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 ʹ Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 ʹ Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
͞ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͟ ŽƵ͞ŽĨĨŝĐĞ͟;
6.3.14 ʹ O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
͞ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͟ŽƵ͞ŽĨĨŝĐĞ͘͟
6.3.15 ʹ Modelos de referência: RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA 144, KONICA 6136P,
CANON VARIOPRINT 140.
6.4 ʹ ITEM 4 - GRUPO 1 ʹ IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.4.1 ʹ A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e
traços com cobertura média de 7 % da página;
6.4.3 ʹ As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
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6.4.3.1 ʹ Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.4.4 ʹ A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.4.5 ʹ As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no
item 3 do presente termo de referência;
6.4.5.1 ʹ Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente termo
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conforme item 9.2.9 no presente termo de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 ʹ GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL,
TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB (MONOCROMIA) QUANTO
COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU
PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
6.5.1 ʹ Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;
6.5.2 ʹ Velocidade: igual ou superior à 600 ppm (seiscentas páginas por minuto) no
formato ϰĚƵƉůĞǆ͞two-up͟;ĨƌĞŶƚĞĞǀĞƌƐŽͿƉŽƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͖
6.5.3 ʹ Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
6.5.4 ʹ Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m² e 120g/m² (intervalo mínimo
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aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
6.5.5 ʹ Possuir módulo de entrada de alimentação ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ͞ƌŽůů͕͟ que permita
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞďŽďŝŶĂƐĐŽŵϭϳ͛͛;ůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŵşŶŝŵŽĂĐĞŝƚĄǀĞůͿ͖
6.5.6 ʹ Possuir um carro para transporte de bobinas;
6.5.7 ʹ Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4
em linha, com dispositivo do tipo stacker para empilhamento do impresso;
6.5.8 ʹ Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
6.5.9 ʹ Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no formato PDF;
6.5.10 ʹ O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
6.5.11 ʹ O RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;
6.5.12 ʹ Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2017;
6.5.13 ʹ Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2015;

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 _$QH[R³'´ | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

ANEXO_DIGITAIS_01 ±

19
29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

6.5.14 ʹ Modelos de referência: XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ COLORSTREAM 6000 SERIES,
RICOH PRO VC 40000 .
6.6
ʹ ITEM 6 - GRUPO 2 ʹ IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,
SOB DEMANDA
6.6.1 ʹ A quantidade de 4.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas
de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3 ʹ As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4 ʹ A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5 ʹ As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no
item 5 do presente termo de referência;
6.7
ʹ ITEM 7 - GRUPO 2 ʹ IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.7.1 ʹ A quantidade de 4.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas
de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;
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6.7.3 ʹ As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.7.4 ʹ A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.7.5 ʹ As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no
item 5 do presente termo de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP
A licitante vencedora deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos, PC´s, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente Windows/Netware;
suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como Adobe, Acrobat, Corel
Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros), e conectividade TCP/IP
com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1000Mbps ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO
A licitante deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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9 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E EXECUÇÃO
OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA
9.1 ʹ DEFINIÇÕES GERAIS:
9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
9.1.3 ʹ Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
9.1.5 ʹ Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecimento do serviço.

9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
9.2.1 - A licitante deverá prestar serviços de manutenção ͞on site͕͟ŝƐƚŽĠ͕ƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶŽ
Serviço de Impressão Digital da SEGRAF ʹ SEID -, para a realização de manutenções preventivas
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e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal, por
meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
9.2.2 ʹ A licitante deverá possuir técnicos de plantão, munidos de aparelho celular,
prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da SEGRAF, compreendido
em dias úteis das 7h às 22h00.
9.2.3 - A licitante identificará junto ao executor do contrato seu preposto ou empregado
com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato (telefone e/ou
e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal dos
empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.
9.2.4 ʹ Caso a(s) licitante(s) considere(m) necessária alocação de pessoal residente e/ou
composição de estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua
acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
9.2.5 ʹ As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos disponibilizados ao
SENADO.
9.2.6 ʹ As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação formal entre contratante e CONTRATADA, em modelo a ser definido com o
gestor do contrato), prioritariamente o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;
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9.2.7 ʹ O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.
9.2.8 ʹ O início restabelecimento do serviço não poderá ultrapassar 4hs, contado a partir
do recebimento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador à(s) CONTRATADA(s).
9.2.9 ʹ O término do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a partir do início do atendimento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá emitir
relatório circunstanciado informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.
9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não atendimento aos prazos
estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para reestabelecimento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente termo.

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fato à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fechamento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser definido em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
como a hora de abertura e fechamento do chamado. Caso o Senado Federal não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.
9.2.12 ʹ Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equipamento das dependências
da SEGRAF, a licitante deverá solicitar ao gestor do contrato a autorização de saída.
9.2.13 ʹ Substituição definitiva de equipamentos: a licitante substituirá equipamentos
que venham a apresentar defeitos frequentes ou recorrentes, no prazo máximo de 60 dias
corridos, contados do recebimento da solicitação pelo órgão fiscalizador.
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9.2.14 ʹ A consideram-se defeitos frequentes e recorrentes os seguintes casos:
9.2.14.1 ʹ ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal,
dentro
de
um
período
contínuo
qualquer
de
trinta
dias;
9.2.14.2 ʹ soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse
sessenta horas úteis dentro de um período contínuo qualquer de trinta dias.
9.2.14.3 ʹ apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
9.2.15 ʹ No caso de substituição em caráter definitivo dos equipamentos, devem ser
mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do equipamento original
objeto da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
9.3.1 ʹ A licitante prestará serviços de suporte técnico ao órgão fiscalizador, bem como
auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que possibilitem a racionalização
do uso das máquinas.
9.3.2 ʹ A licitante auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades relacionadas à
determinação da configuração mais adequada para implementação de políticas de segurança de
informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
9.3.3 - Mudança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se o direito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela licitante 1 (uma) vez
durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de andar/prédio, oportunidade em
que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de instalação no novo local em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do comunicado, não podendo, em
hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
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9.3.3.1 ʹ O transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da
licitante.
9.3.4 ʹ Relatórios Administrativos: A licitante deverá elaborar, encaminhar e manter sob
sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do
contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter eventual ou
continuado, os documentos relacionados a seguir:
9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada
equipamento, com devida estratificação que permita avaliar o quantitativo
referente a cada ordem de serviço que foi impressa no equipamento.
9.3.4.2 ʹ Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês
subsequente, que conterá o número de chamados por equipamento e o período
em que o equipamento ficou em manutenção.
9.3.4.3 - A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere importantes para controle próprio.
9.3.4.4 ʹ Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis
com o software Microsoft Excel.

9.4 ʹ DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
9.4.1 ʹ A licitante deverá manter, no local de instalação e para cada grupo de itens do
presente edital, no mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2 turnos, treinados por sua
conta, durante toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
9.4.2 ʹ O horário do serviço de apoio e execução operacional de ser das 7h às 22h00 em
dias úteis, divididos em 2(dois) turnos ininterruptos de trabalho a seguir:
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1º turno: 7h às 14:30h
2º turno: 14:30h às 22h
9.4.3 ʹ Os operadores deverão ser plenamente capazes de operar os respectivos
equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para problemas de pequena
complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada ao gestor a solicitação de
substituição dos mesmos sempre que estes não atenderem às necessidades da CONTRATANTE.
Também deverão ser capazes de identificar erros de registros e marcações de corte, bem como
saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
9.4.4 ʹ A licitante se obriga a fornecer ao órgão fiscalizador e ao gestor do contrato uma
relação nominal dos operadores designados com a respectiva distribuição e horários. Sempre
que houver mudança na equipe, o gestor deverá ser notificado, por escrito, em um prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas antes da mudança.
9.4.5 ʹ A licitante deverá exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos
operadores aprovados, através de folha individual de frequência mensal e/ou cartão de ponto.
9.4.6 ʹ A licitante deverá substituir qualquer operador, por outro que atenda às mesmas
qualificações com relação ao substituído, nos seguintes casos:
I. falta justificada ou injustificada;
II. gozo de férias;
III. licença e/ou atestado médico; e
IV. solicitação motivada do gestor.
9.4.7 ʹ No caso de falta injustificada ou licença e/ou atestado médico, a licitante deverá
substituir o operador ausentes em até 2 horas a partir do recebimento do comunicado realizado
por parte do fiscal do contrato
9.4.8 ʹ A licitante obriga-se a fornecer ao fiscal do contrato, junto com a nota fiscal de
prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de ponto e/ou controles de freqüência
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ĚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵĂĞƋƵŝƉĞ͕ĐŽŵĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞŽ͞ĂƚĞƐƚŽ͟ĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽ
órgão fiscalizador onde estiver(em) instalado o(s) equipamento(s).
9.4.9 ʹ A licitante deverá fornecer, aos operadores e técnicos responsáveis pelas
manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de identificação, que terão utilização
obrigatória.
9.4.10 ʹ A licitante responsabilizar-se-á pelo cumprimento, por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.
9.4.11 ʹ Os empregados da licitante incumbidos da execução do presente serviço não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela licitante e a ela vinculados.
9.4.12 ʹ A licitante assumirá toda a responsabilidade no que se refere a seus empregados,
inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações
trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção coletiva de trabalho da
categoria correspondente, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou
subsidiária.
9.4.13 ʹ A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da licitante.
9.4.14 ʹ A licitante responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais que
forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao Senado
Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

10 - PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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10.1 ʹ A licitante deverá disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados nos itens 1,
3 e 5 no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
ʹ SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165900, deixando-os em perfeitas condições para início de sua utilização nos seguintes prazos, a
contar da assinatura do contrato:
- GRUPO 1 ʹ 60 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 ʹ 90 (noventa) dias corridos
10.2 ʹ Os equipamentos do grupo 1 deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de
produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (DI), quando necessário;
10.3 ʹ Os equipamentos do grupo 1 deverão estar devidamente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a permitir completa segurança durante o
transporte;
10.4 ʹ Caso os equipamentos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá conter o modelo da máquina ofertada. A comprovação da data de
fabricação será verificada previamente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação, registro
junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. O Senado Federal reserva-se ao
direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equipamento caso a comprovação
não seja devidamente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;
10.5 - Caso os equipamentos do grupo 2 sejam novos, de primeiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
importação (DI), quando necessário;
10.6 ʹ Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente acondicionados em
caixas, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte;
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10.7 ʹ Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos,
barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal;
10.8 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento
ofertado, bem como a documentação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;
10.9 ʹ Deverão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e manutenção em
língua portuguesa;
10.10 ʹ O equipamento será recusado se:
10.10.1 ʹ Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na
documentação técnica;
10.10.2 ʹ Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no
edital da licitação;
10.10.3 ʹ Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido
recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
10.11 ʹ A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da
SEGRAF, que os colocará à disposição da licitante para substituição no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação, sem isentar a CONTRATADA das sanções
cabíveis;
10.12 ʹ A SEGRAF, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acompanhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas disponibilizadas pela
CONTRATADA;
10.13 ʹ A SEGRAF poderá efetuar a conexão dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicamente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA;
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10.14 ʹ Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser ajustado de forma que a
medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conjunto com a equipe técnica da SEGRAF, de modo que haja o melhor aproveitamento da mídia
utilizada;
10.15 ʹ É vedado à licitante desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
a prévia autorização do órgão fiscalizador;
10.16 ʹ Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos
no ambiente de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados
provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de conformidade; e
definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe SEID e o coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
11.1 - Uma vez instalados e configurados os itens 1, 3 e 5, os equipamentos ficarão
disponível, nas dependências do Senado Federal, para realização de impressões, con forme
estimativas dos itens 2, 4, 6 e 7;
11.2 - Ao final de cada mês, será auferida, através de software/sistema/plataforma
disponibilizada pela contrata, a quantidade de páginas A4 efetivamente produzidas ,
relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente termo de referência, procedimento esse chamado
de medição mensal. Apenas a unidade efetivamente impressa será contabilizada para a
medição e referido pagamento;
11.2.1 ʹ A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o quinto dia
útil do mês subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas total por equipamento, diferenciando
páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tipo de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
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cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser gerado também em
formato estatístico;
11.3 - Ficam definidos os seguintes detalhamentos quanto às medições:
11.3.1 - Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de
responsabilidade da CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor
ocasionados por falta de manutenção no equipamento disponibilizado. Neste
caso, será realizado preenchimento de formulário descrevendo o ocorrido,
detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e assinado por ambas as partes;
11.3.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não
prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da
impressão, cabendo à fiscalização do contrato autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;
11.3.3 - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo
da contratante;

12 - DA VISTORIA
12.1 ʹ É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipamentos;
12.2 ʹ A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs, pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777;

12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido;
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12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
comparecer municiado de identificação pessoal e do comprovante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de
serviço, contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o vistoriador não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço
de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações ʹ SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.

13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 - O contrato terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme detalhado no item 10.1.6,
observando o artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93;
13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois permite
que a empresa CONTRATADA possa diluir o preço do equipamento novo e
depreciá-lo em um maior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado
Federal. Também convém informar que estes equipamentos são importados, e
quanto menor o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, pois o fornecedor irá
diluir o custo do equipamento em um tempo menor. O referido modelo contempla
orientação do MPOG, Portaria MP/STI nº 20 de 2016, de maneira a permitir a

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 _$QH[R³'´ | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

ANEXO_DIGITAIS_01 ±

33
29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

amortização completa do ativo e a consequente redução dos custos unitários por
página.

14 - PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deverá utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei Nº 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da
Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e o
encaminhamento dos materiais descartados para reciclagem de forma responsável e
ambientalmente correta. O descarte deverá ser evidenciado através de documentação
comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das peças/consumíveis.

15 - CAPACIDADE TÉCNICA
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviço compatível com o solicitado
neste termo de referência. Compreende-se por serviço compatível a locação por prazo igual ou
superior a 12 (doze) meses de equipamentos com capacidades técnicas similares às requeridas
pelo Senado Federal.

16 - ESTIMATIVA DE CUSTO
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GRUPO 1
Item

Qtd

Un.
medida

1

48

mês

2

2Ϭ0

Páginas
impressas
(em
milheiros,
por mês)

3

48

mês

Especificações

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL (48
MESES

PREÇO
MENSAL

Locação de 02 (dois)
equipamentos
para
impressão
colorida,
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão
em
papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial,
configuração,
serviços
manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução operacional,
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
Impressão colorida, em
páginas A4, sob
demanda ʹ estimativa
mensal
Locação de 01 (um)
equipamentos
para
impressão em preto,
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4

500

Páginas
impressas
(em
milheiros,
por mês)

tecnologia
Laser/Led,
para
impressão
em
papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial,
configuração,
serviços
manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução operacional,
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
Impressão PB
(monocromia), em
páginas A4, sob
demanda ʹ estimativa
mensal

TOTAL DO GRUPO

GRUPO 2
Item

QTS

Unidade
de medida

5

48

mês

PREÇO
UNITÁRIO

Especificações
Locação de 01
equipamento

PREÇO
GLOBAL (48
MESES

PREÇO
MENSAL

(um)
de
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6

ϯ.500

Páginas
impressas
(em
milheiros,
por mês)

7

4.Ϭ00

Páginas
impressas
(em
milheiros,
por mês)

impressão,
tecnologia
inkjet, que permita
impressões tanto PB
(monocromia)
quanto
coloridas (policromia),
para
utilização
de
formulário contínuo e/ou
papel em bobina sem
remalina,
incluindo
instalação
inicial,
configuração,
serviços
manutenção,
suporte
técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
Impressão coloridas
(policromia) em páginas
A4, sob demanda ʹ
estimativa mensal
Impressão preto
(monocormia), em
páginas A4, sob
demanda ʹ estimativa
mensal

TOTAL DO GRUPO
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17 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Conforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18 - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente termo de referência de
acordo com os níveis de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
18.1 - Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os
indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
18.2 - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de
mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. O
valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
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Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para substituir
equipamento que apresentar defeitos frequentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à ausência
de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
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Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento.
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório ʹ ou apresentar relatório incompleto de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a manutenção de
equipamento.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
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Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

18.3 ʹ Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;
18.4 ʹ A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos, decorrentes do não
atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer outro equipamento - independentemente da tecnologia de
impressão ʹ existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das
ocorrências 1-8, será calculado o custo total serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
18.4.1 - Alternativamente, desde que manifestada concordância e interesse do
Senado Federal, a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo
determinado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer ͞ďƵƌĞĂƵ͟
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que lhe convier, até que o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

DAS PENALIDADES

19.1 - Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total
ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conforme tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fundamento no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar documentação falsa;
ʹ Fraudar a execução do contrato;
ʹ Comportar-se de modo inidôneo;
ʹ Fazer declaração falsa;
ʹ Cometer fraude fiscal.
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19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão
unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;
19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o limite de 30 (trinta) dias;
19.6 - O atraso na apresentação da garantia contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;
19.7 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do art. 79, inciso I, da
Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo,
bem como as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada;
19.8 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
ʹ Aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
ʹ À não reincidência da infração;
ʹ À atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
ʹ À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
ʹ À não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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19.9 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério
da autoridade competente;
19.10 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;
19.11 - A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU ʹ Guia de Recolhimento da União;
19.12 - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor
remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado judicialmente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1 - Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor relativo à locação
(itens 1, 3 e 5) e os valores referentes às páginas efetivamente impressas (itens 2, 4, 6 e 7);
20.2 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados mensalmente, e o período terá
início após assinatura do recebimento definitivo. O primeiro e último pagamento, caso o início
da prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais
pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando
calendário de 30 dias por mês.;
20.3 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA;
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20.4 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalmente
conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado
no item 11 do presente termo de referência;
20.5 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil
de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente termo de
referência;
20.6 ʹ A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado no item 20.5, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para todos os
itens do presente termo de referência;
20.7 - O SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a completa apuração dos
fatos;
20.8 - A nota
comprovantes/documentos:

fiscal/fatura

deverá

vir

acompanhada

dos

seguintes

- CRF;
- CNDT;
- CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
20.9 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;
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20.10 - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em disposição
permitam esta funcionalidade ʹ não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao direito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO
21.1 - Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício
Ferrão Araujo, como gestores titular e substituto, respectivamente;
21.2 - A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão
Digital da SEGRAF - SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQUENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES
Os recursos orçamentários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, números 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
SĞƌĄ ĂĚŽƚĂĚŽ Ž ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĞ ĂĚũƵĚŝĐĂĕĆŽ ͞por grupos͕͟ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚŽƐ
seguintes fatores técnicos que justificam o agrupamento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de particionar o serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conforme item 6.4.5 do presente termo de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um contrato de
locação de equipamento e impressão. O tempo de acionamento (2 a 3 dias úteis) não é
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compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a execução do trabalho, fato que
impossibilita previsão anterior em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 48, I, da lei complementar nº 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certame que se originará do presente termo de referência
não será permitida, em razão de a complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de permitir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia limitar
a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e não
disputem individualmente o objeto da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fruto da somatória dos percentuais abaixo relacionados
Variável

Tamanho do mercado

Situação

Naturaza

Forte concentração de
fornecedores

Média concentração de
fornecedores

Baixa concentração de
fornecedores

0,50%

0,25%

0%

MERCADOLÓGICA
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Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir o objeto, quanto
às adaptações físicas:
Grau de dificuldade em
substituir o objeto, quanto
ao conhecimento já
adquirido:

Impacto da interrupção na
área legislativa

Impacto da interrupção na
área administrativa

Impacto da interrupção dos
serviços no órgão técnico

A execução do contrato
depende de itens
importados

A execução do contrato
independe de itens
importados

0,25%

0,00%

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

0,50%

0,25%

0%

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

0,50%

0,25%

0%

Alto impacto: impossível
de trabalhar

Medio impacto:
trabalho executado de
forma lenta ou
incompleta

Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
impactar o trabalho

1,00%

0,50%

0%

Alto impacto: impossível
de trabalhar

Medio impacto:
trabalho executado de
forma lenta ou
incompleta

Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
impactar o trabalho

1,00%

0,50%

0%

Alto impacto: impossível
de trabalhar

Medio impacto:
trabalho executado de
forma lenta ou
incompleta

Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
impactar o trabalho

0,50%

0,25%

0%

Não

Sim

0,50%

0,00%

Não

Sim

DO OBJETO

QUANTO A
FINALIDADE

O contrato prevê ANS?

O contrato prevê
penalidades?

0,50%

0,00%

Valor do contrato

Acima de R$
2.000.000,00 ano

Entre R$ 300.000,00 e
R$ 2.000.000,00/ ano

Abaixo de R$ 300.000,00
ano

1,00%

0,50%

0%

Prazo para entrega do
objeto

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

< 60 dias / NA

0,50%

0,25%

0%

Prazo para conclusão da
instalação após assintaura
do contrato

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

< 60 dias / NA

0,50%

0,25%

0%

CONTRATUAL
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O índice de reajuste a ser adotado deverá ser o INPC, aplicado anualmente.

Brasília, 29 de abril de 2020.
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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ʹ CONFORME TR EM ANEXO ʹ DIGITAIS_01
GRUPO 1
PREÇO
UNITÁRIO

Item

Qtd

Un. medida

Especificações

1

48

mês

Locação de 02 (dois) equipamentos para
impressão colorida, tecnologia Laser/Led, para
impressão em papéis e cartões, tipologia folha
solta, incluindo instalação inicial, configuração,
serviços manutenção, suporte técnico, apoio e
execução
operacional,
software
de
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.
Impressão colorida, em páginas A4, sob
demanda ʹ estimativa mensal

2

2Ϭ0

Páginas impressas (em
milheiros, por mês)

3

48

mês

Locação de 01 (um) equipamentos para
impressão em preto, tecnologia Laser/Led,
para impressão em papéis e cartões, tipologia
folha solta, incluindo instalação inicial,

PREÇO MENSAL

PREÇO GLOBAL (48
MESES

X
X
X
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4

500

Páginas impressas (em
milheiros, por mês)

configuração, serviços manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional,
software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças,
componentes e suprimentos necessários para
seu funcionamento, exceto papel.
Impressão PB (monocromia), em páginas A4,
sob demanda ʹ estimativa mensal

X

TOTAL DO GRUPO
GRUPO 2
PREÇO
UNITÁRIO

Item

QTS

Unidade de medida

Especificações

5

48

mês

Locação de 01 (um) equipamento de
impressão, tecnologia inkjet, que permita
impressões tanto PB (monocromia) quanto
coloridas (policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina, incluindo instalação inicial,
configuração, serviços manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional,

PREÇO MENSAL

PREÇO GLOBAL (48
MESES
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6

ϯ͘500

Páginas impressas (em
milheiros, por mês)

software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças,
componentes e suprimentos necessários para
seu funcionamento, exceto papel.
Impressão coloridas (policromia) em páginas
A4, sob demanda ʹ estimativa mensal

7

4.Ϭ00

Páginas impressas (em
milheiros, por mês)

Impressão preto (monocormia), em páginas
A4, sob demanda ʹ estimativa mensal

TOTAL DO GRUPO

NOME DA EMPRESA
CNPJ
DATA DA PROPOSTA:
VALIDADE DA PROPOSTA (60 dias, no
mínimo)
PRAZO DE ENTREGA:
Carimbo da Empresa e Assinatura do Responsável Legal:

__________________________________________
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PESQUISA DE PREÇOS

RELAÇÃO DE TODAS AS
EMPRESAS CONSULTADAS
35,0(,5$3(648,6$(0
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
HGXDUGRVHJHGL#DOSKDSULQWFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

HGXDUGRVHJHGL#DOSKDSULQWFRPEU
$/3+$35,17&20(;3(,03/7'$%5$6Ë/,$
0'6HQKRU D (GXDUGR6HJHGL
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  

HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU


ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
EGDJUDI#EGDJUDIFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

(0DLO
(PSUHVD
0'6HQKRU D 
7HO

EGDJUDI#EGDJUDIFRPEU
%'$*5$)7(&12/2*,$*5$),&$/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 



^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3


6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  

HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
FDSLWDO#FDSLWDOWHFKFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FDSLWDO#FDSLWDOWHFKFRPEU
&$3,7$/7(&12/2*,$((48,3$0(1726/7'$
0'6HQKRU D 'DQLHO2OLYHLUDGH$UDXMR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
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^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
SDQDFRS\#WHUUDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

SDQDFRS\#WHUUDFRPEU
3$1$&23<&20'((48,35(352*5$),&26/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV
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(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
SULQWWL#SULQWWLFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

SULQWWL#SULQWWLFRPEU
35,177,62/8d®(6(0,035(662
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
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$VVXQWR
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7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
ZDOGLQH\FULVWR#VHULORQFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

ZDOGLQH\FULVWR#VHULORQFRPEU
6(5,/21%5$6Ë/,$
0'6HQKRU D :DOGLQH\&ULVWR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  

HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU


ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
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6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWRHPQRPHGHFDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
VH[WDIHLUDGHPDLRGH
PDUFRVJRGR\#VWDUFRPSDQ\FRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

PDUFRVJRGR\#VWDUFRPSDQ\FRPEU
67$5&203$1<
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
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ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
FODXGLD#FQFVROXWLRQVFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FODXGLD#FQFVROXWLRQVFRPEU
&1&62/87,2167(&12/2*,$'$,1)250$&$2/7'$
&/$8',$-(5(=0$/$5$'($1'5$'(
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  

HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
FRQVHO#WHUUDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRQVHO#WHUUDFRPEU
&216(/&20e5&,2(6(59,d267e&1,&26/7'$
*HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
FRQWDWR#GLJLWDOMXQGLDLFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRQWDWR#GLJLWDOMXQGLDLFRPEU
',*,7$/-81',$Ë62/8d®(6,17(*5$'$6
'LUHWRU&RPHUFLDO


^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
FRQWDWR#LPDJLQHSVFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRQWDWR#LPDJLQHSVFRPEU
,0$*,1(35,1762/87,216
'LUHWRU&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
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WHUoDIHLUDGHPDLRGH
URELVRQVLOYD#ULFRKODFRP
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

URELVRQVLOYD#ULFRKODFRP
,1)235,1762/8&2(6'2%5$6,/,1)250$7,&$/7'$
52%,6213,172'$6,/9$
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV
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(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
UXE\D#FVIGLJLWDOFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

UXE\D#FVIGLJLWDOFRPEU
&6)6(59,&26',*,7$,6/7'$
0DUFHOR(QULTXHGH2OLYHLUD'HO3RVVR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
VHUJLR#FRQYH[QHWFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

VHUJLR#FRQYH[QHWFRPEU
&219(;/2&$d2(2876285&,1*
*HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
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(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV
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(PSUHVD
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6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
VXSULFRSK#VXSULFRSKFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

VXSULFRSK#VXSULFRSKFRPEU
6835,&23+&205(35(6/7'$
*HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
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(QYLDGRHP
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$VVXQWR
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6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
WHUoDIHLUDGHPDLRGH
WHFPDVWHU#WHFPDVWHUQHWFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

WHFPDVWHU#WHFPDVWHUQHWFRPEU
7(&0$67(5
*HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
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ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
KXPEHUWR#PD[V\VEUDVLOFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

KXPEHUWR#PD[V\VEUDVLOFRPEU
0$;6<6%5$6,/&20(5&,2(6(59,&26/7'$
0'6HQKRU D +XPEHUWR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
YHQGDV#XQLYHUVRGLJLFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

YHQGDV#XQLYHUVRGLJLFRPEU
81,9(562',*,7$/
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
OLFLWD#FRPSXWHDV\FRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

OLFLWD#FRPSXWHDV\FRPEU
,7%7(&12/2*,$(6(59,&26/7'$
0'6HQKRU D %($75,=3$,9$3(17($'2
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
SULQWWL#SULQWWLFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

SULQWWL#SULQWWLFRPEU
35,177,62/8d®(6(0,035(662
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
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ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
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^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
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ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
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^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
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ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
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ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
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(PSUHVD
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7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
XOWUDSHO#XOWUDSHOFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

XOWUDSHO#XOWUDSHOFRPEU
8/75$3(//2&$&$2(6(59,&26/7'$
0'6HQKRU D $QWRQLR/XL]&DPDUD
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
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$VVXQWR
$QH[RV
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(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
XQLFRSLD#XQLFRSLDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

XQLFRSLD#XQLFRSLDFRPEU
81,&Ï3,$/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
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(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV
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(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
ZDOGLQH\FULVWR#VHULORQFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

ZDOGLQH\FULVWR#VHULORQFRPEU
6(5,/21%5$6Ë/,$
0'6HQKRU D :DOGLQH\&ULVWR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
UK#LGHDOJUDILFDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

UK#LGHDOJUDILFDFRPEU
*5$),&$((',725$,'($//7'$
0'6HQKRU D /XLV&DUORV*RQFDOYHV
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
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͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
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ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
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ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
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727$/&23<&20(5&,2'(&23,$'25$6/7'$
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^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
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͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
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ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
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$VVXQWR
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(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
SULQWHUPDJD]LQH#WHUUDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

SULQWHUPDJD]LQH#WHUUDFRPEU
35,17(50$*$=,1(
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
SDQDFRS\#WHUUDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

SDQDFRS\#WHUUDFRPEU
3$1$&23<&20'((48,35(352*5$),&26/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
QRYLPSUHVV#QRYLPSUHVVFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

QRYLPSUHVV#QRYLPSUHVVFRPEU
129,035(66
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
PIRQWHV#JUDSKLPSRUWFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

PIRQWHV#JUDSKLPSRUWFRPEU
*5$3+,03257,03257$d2((;3257$d2/7'$
0'6HQKRU D 0DUFHOR)RQWHV
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
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͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
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ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
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͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
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ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  

HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU


ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
OHQLOVRP#FVIGLJLWDOFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
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OHQLOVRP#FVIGLJLWDOFRPEU
&6)6(59,d26',*,7$,6
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^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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OHPJUXEHUIHUQDQGHV#]D]FRPEU
/(0*58%(5 )(51$1'(6/7'$(33
0'6HQKRU D 021,&$&2(/+2)(51$1'(6
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

LQIR#QDQRSULQWFRPEU
1$1235,1762/8d®(6*5È),&$6
0'6HQKRU D /HWtFLD
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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KXPEHUWR#PD[V\VEUDVLOFRPEU
0$;6<6%5$6,/&20(5&,2(6(59,&26/7'$
0'6HQKRU D +XPEHUWR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  

HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU


ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
JORSHV#ULFRKFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

JORSHV#ULFRKFRPEU
5,&2+%5$6,/
0'6HQKRU D *867$92/23(6([HFXWLYR'H&RQWD$OWR9ROXPH
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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GLJLFRORUSULQWHU#XROFRPEU
',*,&2/25&23,$'25$6/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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HOLQHYHV#JXWHQEHUJFRPEU
*87(1%(5*
0'6HQKRU D /tGLD
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
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ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘
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^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
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͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
FRPHUFLDO#LQRYDWHFQRORJLDFRP
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRPHUFLDO#LQRYDWHFQRORJLDFRP
,129$7(&12/2*,$(06(59,&26/7'$
0'6HQKRU D 0D\FRQ5RJHU3HUHLUD
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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')
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
FRPHUFLDO#JWURQLFFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRPHUFLDO#JWURQLFFRPEU
*7521,&7(&12/2*,$(0,1)250È7,&$/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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')
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
FRPHUFLDO#IPVGLFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRPHUFLDO#IPVGLFRPEU
)06,67(0$6'(,035(662
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
FDPJUDSKLFV#XROFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FDPJUDSKLFV#XROFRPEU
&$0*5$3+,&6&2
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')
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HPDLOVGDOO#VHQDGRJRYEU
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
FDSLWDO#FDSLWDOWHFKFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FDSLWDO#FDSLWDOWHFKFRPEU
&$3,7$/7(&12/2*,$((48,3$0(1726/7'$
0'6HQKRU D 'DQLHO2OLYHLUDGH$UDXMR
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS

6HQDGR)HGHUDO_3UDoDGRV7UrV3RGHUHV_9LD1_%ORFRGH$SRLR²*DELQHWHGD'LUHWRULDGR6(*5$)_&(3_%UDVtOLD
')

7HOHIRQH  
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
FRPHUFLDO#GI]FRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

FRPHUFLDO#GI]FRPEU
')=,1)250$7,&$/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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')
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
EHVWRIILFH#EHVWRIILFHFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

EHVWRIILFH#EHVWRIILFHFRPEU
%(672)),&(
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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')
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
ESULQW#WHUUDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

ESULQW#WHUUDFRPEU
%35,17&20e5&,2(6(59,d26/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
ESULQW#WHUUDFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

ESULQW#WHUUDFRPEU
%35,17&20e5&,2(6(59,d26/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
DQGUH#W\SHFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

DQGUH#W\SHFRPEU
7<3(0$48,1$6(6(59,&26/7'$
0'6HQKRU D $1'5(/8,=52&+$
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
DOLPD#JXWHQEHUJFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

DOLPD#JXWHQEHUJFRPEU
*87(1%(5*0È48,1$6(0$7(5,$,6*5È),&26/7'$
0'6HQKRU D *HUHQWH&RPHUFLDO
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
&RRUGHQDomRGH*HVWmRGD3URGXomR&RJHS
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FDPSRGDOORUWR#KRWPDLOFRP
'H
(QYLDGRHP
3DUD
$VVXQWR
$QH[RV

(0DLO
(PSUHVD
0' 6HQKRU D 
7HO

6tOYLR-RVp&DPSR'DOO 2UWR
TXDUWDIHLUDGHPDLRGH
DWHQGLPHQWR#ZRUOGGLJLWDOEVEFRPEU
6ROLFLWDomRGHSURSRVWDSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLPSUHVVmRGLJLWDO
$QH[R'LJLWDLVBSGI$SUHVHQWDomRGH3URSRVWDSGI

DWHQGLPHQWR#ZRUOGGLJLWDOEVEFRPEU
:25/'',*,7$/,1)250$7,&$/7'$(33
0'6HQKRU D &/$8',2%25*(6'(&$6752(6,/9$
 

^ŽůŝĐŝƚĂŵŽƐŽƐďŽŶƐƉƌĠƐƚŝŵŽƐĚĞsŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶǀŝĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĞŵƚĞůĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
͞ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂů͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽůŽƌŝĚĂƐĞŵŽŶŽĐƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͕ĚƵƌĂŶƚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŵĞƐĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘͟
ŶǀŝŽĞŵĂŶĞǆŽŽƐĂƌƋƵŝǀŽƐ͗
ϬϭͿ ŶĞǆŽŝŐŝƚĂŝƐͺϬϭ͘ƉĚĨĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͘ƉĚĨ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͘
K^͗^K^:WK^^1s>͕^K>//dDK^hZ'E/EZ^WK^d͘

ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕
6tOYLR-RVp&DPSR'DOO·2UWR
$VVLVWHQWHGD&2*(3

6(&5(7$5,$'((',725$d®2(38%/,&$d¯(66(*5$)
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 ϯy Ġ ƉƌŽǀĞĚŽƌĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ ŶĂ ƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘
 ZĞǀĞŶĚĂ ƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ĚĂƐ ŵĂƌĐĂƐ <KE/ D/EK>d Ğ yZKy K Z^/>͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ
ƵƚŽƌŝǌĂĚŽĚĂD/D</͘
ĞƐĚĞϮϬϬϴ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂĨŽŝĨƵŶĚĂĚĂĐŽŵŝŶƚƵŝƚŽĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂŽŵĞƌĐĂĚŽŐƌĂŶĚĞƐŵĂƌĐĂƐ͕ĐŽŵ
ƉƌĞĕŽƐũƵƐƚŽƐĞĂĐĞƐƐşǀĞŝƐĞƐŽůƵĕƁĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĂŽŶĞŐſĐŝŽĚŽĐůŝĞŶƚĞ͘
 ϯy ďƵƐĐĂ Ă ĞǆĐĞůġŶĐŝĂ Ğ ŝŶŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ƐƵĂ ŐĞƐƚĆŽ͕ ĞǀŽůƵŝŶĚŽ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌ ĂƐ
ŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ĂŐŝůŝǌĂƌŽƐŶŽƐƐŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƐĂƚŝƐĨĂǌĞƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐŶŽƐƐŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĞ
ŵĂŶĞŝƌĂĞĨŝĐĂǌ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĚŝǌĞƌƋƵĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĆŽĠƵŵĂ͞ĂĕĆŽĚĞƐſƐŽƌƌŝƐŽƐ͟ĚĂůŝŶŚĂĚĞĨƌĞŶƚĞ͕
ŵĂƐ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ Ğ ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ ƋƵĞ ƚĞŵ Ƶŵ ŽďũĞƚŝǀŽ͗ ƚƌĂƚĂƌ Ž ĐůŝĞŶƚĞ
ĐŽŵŽ ƵŵĂ ƉĞƐƐŽĂ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽͲƐĞ ĐŽŵ ƐƵĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ Ğ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ Ğ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽƐŽůƵĕƁĞƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘


ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕



dŝĂŐŽ&ƌĂŶĕĂKƐŵĂůĂ
ϯyʹ^ŽůƵĕƁĞƐŝŐŝƚĂŝƐ
ϯy
ʹ^ŽůƵĕƁĞƐŝŐŝƚĂŝƐ

dĞů͗;ϲϭͿϯϬϯϯͲϱϱϱϭͲ;ϲϭͿϵϵϲϳͲϯϵϰϬ
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^ŽůƵĕĆŽWƌŽƉŽƐƚĂ
'ZhWKϭ






ϲ͘ϭ͘ϭʹƐŝŵƉƌĞƐƐŽƌĂƐƐĆŽŶŽǀĂƐ͕ƐĞŵƵƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
ϲ͘ϭ͘ϮʹsĞůŽĐŝĚĂĚĞ/ŐƵĂůϴϭƉƉŵŶŽĨŽƌŵĂƚŽϰĚƵƉůĞǆƉŽƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͖
ϲ͘ϭ͘ϯʹƌĞĂĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽ͗ƉĞƌŵŝƚŝƌŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽŵĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĞϯϮϯǆϰϴϬŵŵ͖
ϲ͘ϭ͘ϰʹ'ƌĂŵĂƚƵƌĂĚĞƉĂƉĞůŶĆŽƌĞǀĞƐƚŝĚŽ͗WĞƌŵŝƚŝƌŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĞŵŵşĚŝĂƐĐŽŵŐƌĂŵĂƚƵƌĂĞŶƚƌĞϲϮŐͬŵϸĞϯϱϬŐͬŵϸ
;ŝŶƚĞƌǀĂůŽŵşŶŝŵŽĂĐĞŝƚĄǀĞůͿ͖
ϲ͘ϭ͘ϱʹ'ƌĂŵĂƚƵƌĂĚĞƉĂƉĞůƌĞǀĞƐƚŝĚŽ͗WĞƌŵŝƚŝƌŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĞŵŵşĚŝĂƐĐŽŵŐƌĂŵĂƚƵƌĂĞŶƚƌĞϴϭŐͬŵϸĞϯϱϬŐͬŵϸ
;ŝŶƚĞƌǀĂůŽŵşŶŝŵŽĂĐĞŝƚĄǀĞůͿ͖
ϲ͘ϭ͘ϲʹWŽƐƐƵŝƌŐĂǀĞƚĂƐͬďĂŶĚĞũĂƐƉĂƌĂĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƉĞůƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ^Zϯ͕ϯ͕ϰ͕ĂƌƚĂĞKĨşĐŝŽ͕
ĐŽŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƚŽƚĂůŵşŶŝŵĂĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞϰ͘ϬϬϬ;ƋƵĂƚƌŽŵŝůͿĨŽůŚĂƐĚĞƉĂƉĞůŽĨĨƐĞƚϳϱŐͬŵϸ͖
ϲ͘ϭ͘ϳʹWŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĞŶƚƌĂĚĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞĨŽůŚĂƐ͕ĐŽŵŐƌĂŵĂƚƵƌĂŵĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϯϬϬŐͬŵϸ͕ƉĂƌĂŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĚĞĐĂƉĂƐ
ĞŵŝŽůŽƐĚĞƚĂŵĂŶŚŽŝŐƵĂůŽƵŵĂŝŽƌƋƵĞϯϮϯŵŵǆϲϲϬŵŵ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂĄƌĞĂĚĞŝŵĂŐĞŵŝŵƉƌĞƐƐĂŵşŶŝŵĂĚĞǀĞƐĞƌĚĞ
ϯϮϬŵŵǆϲϱϬŵŵ͘ƉƌĞƐĞŶƚĞŐĂǀĞƚĂƉŽĚĞƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƉŽƌƵŵĂĐĞƐƐſƌŝŽĞǆƚĞƌŶŽ;ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ďĂŶĚĞũĂ͕ŐĂǀĞƚĂĂ
ƐĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽŶĂŝŵƉƌĞƐƐŽƌĂ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐͿ͖
ϲ͘ϭ͘ϴʹ/ŵƉƌŝŵŝƌĨƌĞŶƚĞĞǀĞƌƐŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ͞ƌĞƚƌĂƚŽ͟;WŽƌƚƌĂŝƚͿĞ͞ƉĂŝƐĂŐĞŵ͟;>ĂŶĚƐĐĂƉĞͿ͖
ϲ͘ϭ͘ϵʹZĞƐŽůƵĕĆŽ͗ĐĂƉĂǌĚĞƉƌŽĚƵǌŝƌŝŵĂŐĞŶƐĐŽŵϭϮϬϬǆϯϲϬϬĚƉŝ;ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞͿ͖
ϲ͘ϭ͘ϵ͘ϭʹ'ƌĂĚĂĕĆŽĚĞϴďŝƚƐͬϮϱϲƚŽŶƐ͖
ϲ͘ϭ͘ϭϬʹWŽƐƐƵŝŵſĚƵůŽƐĚĞƐĂşĚĂƉĂƌĂĞŵƉŝůŚĂŵĞŶƚŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞŵşĚŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͖
ϲ͘ϭ͘ϭϭʹWŽƐƐƵŝƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐƌĂŵƉĞĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŐƌĂŵƉĞĂŵĞŶƚŽŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϴϬƉĄŐŝŶĂƐĚĞ
ƉĂƉĞůĚĞϳϱŐͬŵϸ͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϭĞϮŐƌĂŵƉŽƐůĂƚĞƌĂŝƐ͖
ϲ͘ϭ͘ϭϮʹWŽƐƐƵŝĐŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞdWͬ/WĐŽŵĂZĞĚĞ>ŽĐĂůĚŽ^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͬ^'Z&ƉĂĚƌĆŽ'ŝŐĂƚŚĞƌŶĞƚĚĞ
ϭϬͬϭϬϬͬϭϬϬϬDďƉƐ͖
ϲ͘ϭ͘ϭϯʹWŽƐƐƵŝŵſĚƵůŽĚĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͞ŝŶůŝŶĞ͟ĐŽŵŝŶƐĞƌĕĆŽĚĞĐĂƉĂƐƉĂƌĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞůŝǀƌĞƚŽƐĐŽŵĂƚĠ
ϴϬƉĄŐŝŶĂƐĞŵƉĂƉĞůWϳϱŐͬŵϸ͕ĚŽďƌĂ͕ŐƌĂŵƉĞĂŵĞŶƚŽƚŽƉŽĞĚƵƉůŽůĂƚĞƌĂů͖
ϲ͘ϭ͘ϭϰʹZ/WͬŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĐŽŵ͗
ϲ͘ϭ͘ϭϰ͘ϭʹWƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĚĞϮ͕ϵ',ǌ͖
ϲ͘ϭ͘ϭϰ͘ϮʹDĞŵſƌŝĂZDĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϰ'͖
ϲ͘ϭ͘ϭϰ͘ϯʹŝƐĐŽZşŐŝĚŽĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϯϱd͘
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ϲ͘ϭ͘ϭϱʹKĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽŶĂƚĞŶƐĆŽĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞŶĂ^'Z&͕ƋƵĞĠĚĞϮϮϬs͕ϲϬŚǌ͘K
^ĞŶĂĚŽŶĆŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƉŽƌĚĂŶŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŶĂƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐĂďĞŶĚŽĂŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉĂƌĂŽƐĞƵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͖
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<KE/D/EK>dhZ/KWZ^^ϲϭϯϲW






ϲ͘ϯ͘ϭʹŝŵƉƌĞƐƐŽƌĂĚĞǀĞƐĞƌŶŽǀĂ͕ƐĞŵƵƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
ϲ͘ϯ͘ϮʹsĞůŽĐŝĚĂĚĞ/ŐƵĂůĂϭϯϲƉƉŵ;ĐĞŶƚŽĞƚƌŝŶƚĂĞƐĞŝƐƉĄŐŝŶĂƐƉŽƌŵŝŶƵƚŽ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƐĞƐƐĞŶƚĂĞŽŝƚŽĨŽůŚĂƐ
ĚƵƉůĞǆͿŶŽĨŽƌŵĂƚŽϰĚƵƉůĞǆ;ĨƌĞŶƚĞĞǀĞƌƐŽͿƉŽƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͖
ϲ͘ϯ͘ϯʹƌĞĂĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽĐŽŵĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĞϯϭϯ͘ϵǆϰϴϯŵŵ͖
ϲ͘ϯ͘ϰʹ'ƌĂŵĂƚƵƌĂĚĞƉĂƉĞůŶĆŽƌĞǀĞƐƚŝĚŽ͗WĞƌŵŝƚŝƌŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĞŵŵşĚŝĂƐĐŽŵŐƌĂŵĂƚƵƌĂĞŶƚƌĞϰϬŐͬŵϸĞϯϬϬŐͬŵϸ
;ŝŶƚĞƌǀĂůŽŵşŶŝŵŽĂĐĞŝƚĄǀĞůͿ͖
ϲ͘ϯ͘ϱʹ'ƌĂŵĂƚƵƌĂĚĞƉĂƉĞůƌĞǀĞƐƚŝĚŽ͗WĞƌŵŝƚŝƌŝŵƉƌĞƐƐƁĞƐĞŵŵşĚŝĂƐĐŽŵŐƌĂŵĂƚƵƌĂĞŶƚƌĞϵϬŐͬŵϸĞϯϬϬŐͬŵϸ
;ŝŶƚĞƌǀĂůŽŵşŶŝŵŽĂĐĞŝƚĄǀĞůͿ͖
ϲ͘ϯ͘ϲʹWŽƐƐƵŝŐĂǀĞƚĂƐͬďĂŶĚĞũĂƐƉĂƌĂĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƉĞůƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ^Zϯ͕ϯ͕ϰ͕ĂƌƚĂĞKĨşĐŝŽ͕
ĐŽŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƚŽƚĂůŵşŶŝŵĂĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞϰ͘ϬϬϬ;ƋƵĂƚƌŽŵŝůͿĨŽůŚĂƐĚĞƉĂƉĞůWϳϱŐͬŵϸĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉŽƌƐƵĐĕĆŽ;ǀĂĐƵŵĨĞĞĚͬĂŝƌĨĞĞĚͬĂŝƌĂƐƐŝƐƚĞĚͿ͖
ϲ͘ϯ͘ϳʹ/ŵƉƌŝŵĞĨƌĞŶƚĞĞǀĞƌƐŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ͞ƌĞƚƌĂƚŽ͟;WŽƌƚƌĂŝƚͿĞ͞ƉĂŝƐĂŐĞŵ͟;>ĂŶĚƐĐĂƉĞͿ͖
ϲ͘ϯ͘ϴʹZĞƐŽůƵĕĆŽ͗ĐĂƉĂǌĚĞƉƌŽĚƵǌŝƌŝŵĂŐĞŶƐĐŽŵϭϮϬϬǆϭϮϬϬĚƉŝ͖
ϲ͘ϯ͘ϵʹWŽƐƐƵŝŵſĚƵůŽƐĚĞƐĂşĚĂƉĂƌĂĞŵƉŝůŚĂŵĞŶƚŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞŵşĚŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͖
ϲ͘ϯ͘ϭϬʹWŽƐƐƵŝƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐƌĂŵƉĞĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŐƌĂŵƉĞĂŵĞŶƚŽŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϴϬƉĄŐŝŶĂƐĚĞ
ƉĂƉĞůĚĞϳϱŐͬŵϸ͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϭĞϮŐƌĂŵƉŽƐůĂƚĞƌĂŝƐ͖
ϲ͘ϯ͘ϭϭʹWŽƐƐƵŝĐŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞdWͬ/WĐŽŵĂZĞĚĞ>ŽĐĂůĚŽ^ĞŶĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůͬ^'Z&ƉĂĚƌĆŽ'ŝŐĂƚŚĞƌŶĞƚĚĞ
ϭϬͬϭϬϬͬϭϬϬϬDďƉƐ͖
ϲ͘ϯ͘ϭϮʹWŽƐƐƵŝŵſĚƵůŽĚĞĂĐĂďĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͞ŝŶůŝŶĞ͟ĐŽŵŝŶƐĞƌĕĆŽĚĞĐĂƉĂƐƉĂƌĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞůŝǀƌĞƚŽƐĐŽŵĂƚĠ
ϴϬƉĄŐŝŶĂƐĞŵƉĂƉĞůWϳϱŐͬŵϸ͕ĚŽďƌĂ͕ŐƌĂŵƉĞĂŵĞŶƚŽƚŽƉŽĞĚƵƉůŽůĂƚĞƌĂů͖
ϲ͘ϯ͘ϭϯʹZ/WͬŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĐŽŵ͗
ϲ͘ϯ͘ϭϯ͘ϭʹWƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĚĞϮ͘ϵ',ǌ͖
ϲ͘ϯ͘ϭϯ͘ϮʹDĞŵſƌŝĂZDĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϭϲ'͖
ϲ͘ϯ͘ϭϯ͘ϯʹŝƐĐŽZşŐŝĚŽĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϭdǆϮ͘
ϲ͘ϯ͘ϭϰʹKĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽŶĂƚĞŶƐĆŽĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞŶĂ^'Z&͕ƋƵĞĠĚĞϮϮϬs͕ϲϬŚǌ͘K
^ĞŶĂĚŽŶĆŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƉŽƌĚĂŶŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŶĂƌĞĚĞĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐĂďĞŶĚŽĂŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉĂƌĂŽƐĞƵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͖
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WƌŽƉŽƐƚĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
/ƚĞŵ YƚĚ͘

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

hŶ͘
DĞĚŝĚĂ

ϰϴ

ŵġƐ

ϮϭϬ

WĄŐŝŶĂƐ
ŝŵƉƌĞƐƐĂƐ;Ğŵ
ŵŝůŚĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌ
ŵġƐͿ

ϰϴ

ŵġƐ

ϱϬϬ

WĄŐŝŶĂƐ
ŝŵƉƌĞƐƐĂƐ;Ğŵ
ŵŝůŚĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌ
ŵġƐͿ

'ZhWKϭ

WƌĞĕŽ
hŶŝƚĄƌŝŽ

WƌĞĕŽ
DĞŶƐĂů

WƌĞĕŽ'ůŽďĂů
;ϰϴŵĞƐĞƐͿ

Ͳ

ZΨϯϰ͘Ϭϭϵ͕ϳϮ

ZΨϭ͘ϲϯϮ͘ϵϰϲ͕ϱϲ

/ŵƉƌĞƐƐĆŽĐŽůŽƌŝĚĂ͕ĞŵƉĄŐŝŶĂƐϰ͕ƐŽď
ĚĞŵĂŶĚĂʹĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂŵĞŶƐĂů

ZΨϬ͕ϰϳ

ZΨϵϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ZΨϰ͘ϳϯϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

>ŽĐĂĕĆŽĚĞϬϭ;ƵŵͿĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂ
ŝŵƉƌĞƐƐĆŽĞŵƉƌĞƚŽ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ĂƐĞƌͬ>ĞĚ͕ƉĂƌĂ
ŝŵƉƌĞƐƐĆŽĞŵƉĂƉĠŝƐĞĐĂƌƚƁĞƐ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĨŽůŚĂ
ƐŽůƚĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŝŶƐƚĂůĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ͕
ƐĞƌǀŝĕŽƐŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞ
ĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞ
ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕
ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞ
ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͘

Ͳ

ZΨϮϰ͘ϬϬϱ͕ϲϭ

ZΨϭ͘ϭϱϮ͘Ϯϲϵ͕Ϯϴ

/ŵƉƌĞƐƐĆŽW;ŵŽŶŽĐƌŽŵŝĂͿ͕ĞŵƉĄŐŝŶĂƐϰ͕ƐŽď
ĚĞŵĂŶĚĂʹĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂŵĞŶƐĂů

ZΨϬ͕ϬϯϮ

ZΨϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ZΨϳϲϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ZΨϭϳϮ͘ϳϮϱ͕ϯϯ

ZΨϴ͘ϮϵϬ͘ϴϭϱ͕ϴϰ

ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
>ŽĐĂĕĆŽĚĞϬϮ;ĚŽŝƐͿĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂ
ŝŵƉƌĞƐƐĆŽĐŽůŽƌŝĚĂ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ĂƐĞƌͬ>ĞĚ͕ƉĂƌĂ
ŝŵƉƌĞƐƐĆŽĞŵƉĂƉĠŝƐĞĐĂƌƚƁĞƐ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĨŽůŚĂ
ƐŽůƚĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŝŶƐƚĂůĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽ͕
ƐĞƌǀŝĕŽƐŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ƐƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽ͕ĂƉŽŝŽĞ
ĞǆĞĐƵĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞ
ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞŶƚĄƌŝŽĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕
ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞĕĂƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞ
ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƉĞů͘

dKd>K'ZhWK



WƌĂǌŽĚĞŶƚƌĞŐĂ
WƌĂǌŽĚĞĞŶƚƌĞŐĂĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͕
ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƐƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

sĂůŝĚĂĚĞĚĂWƌŽƉŽƐƚĂ
ϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͘



ĞĐůĂƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ŝŶĐůƵƐŽƐ ŶŽ ƉƌĞĕŽ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚŝƌĞƚŽƐ Ğ ŝŶĚŝƌĞƚŽƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ
ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕ ĞŵďĂůĂŐĞŶƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ ŵĆŽ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ ƚĂǆĂƐ͕ ŝŵƉŽƐƚŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ͕ ĨƌĞƚĞ͕
ŵŽŶƚĂŐĞŵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞŝƐĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞƐĚĞ
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ĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŶŽůŽĐĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĂƚĠĂĨŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

K^WZKWKEEd

ZĂǌĆŽ^ŽĐŝĂů͗ϯyKDZ/KWZKhdK^/E&KZDd/>dD
ϯyKDZ/KWZKhdK^/E&KZDd/>dD
EW:͗Ϭϵ͘ϱϰϲ͘ϵϳϲͬϬϬϬϭͲϯϵ
/E^Z͘^dh>͗Ϭϳ͘ϱϬϯ͘ϰϯϱͬϬϬϭͲϰϭ
ŶĚĞƌĞĕŽ͗ZƵĂϭϵ>ŽƚĞϭϮʹWŽůŽĚĞDŽĚĂƐʹ'ƵĂƌĄ//
dĞůĞĨŽŶĞͬ&Ăǆ͗;ϲϭͿϯϬϯϯͲϱϱϱϭ
;ϲϭͿϯϬϯϯͲϱϱϱϭ
ĂĚŽƐĂŶĐĄƌŝŽƐ͗
EK͗EKKZ^/>
EK͗/dh
'E/͗ϬϰϱϮ
'E/͗ϵϯϴϯ
KEdKZZEd͗ϱϲͲϲ
KEdKZZEd͗ϯϬϬϬϲͲϵ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ>ĞŐĂů͗dŝĂŐŽ&ƌĂŶĕĂKƐŵĂůĂ
ĂƌŐŽ͗ŝƌĞƚŽƌŽŵĞƌĐŝĂů
Z'͗ϭϴϱϭϵϭϭ^^Wͬ&
W&͗ϴϱϵ͘ϰϯϱ͘ϯϯϭͲϲϴ
ŵĂŝů͗ƚŝĂŐŽΛϯĞǆ͘ĐŽŵ͘ďƌ
ƚŝĂŐŽΛϯĞǆ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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Sistema de impressão e
produção monocromática
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Com a impressora de alta qualidade, produtividade, confiabilidade e automatização de sua categoria, a
migração do offset é acelerada através de uma altíssima eficiência operacional.

Conheça a impressora monocromática

6136/6136P:136ppm

A Série Konica Minolta Accurio contribui para o
crescimento dos negócios dos clientes
A Série Konica Minolta Accurio contribui para o crescimento dos
negócios dos clientes através da ampliação dos serviços de
impressão, unindo qualidade de saída e baixos custos.

02 | AccurioPress 6136/6136P

sistema de impressão industrial (tinta)

sistema de impressão para produção
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Otimizador de qualidade
inteligente (IQ-501)

Gramatura máxima
de 350 g/m2

Compatibilidade a papéis

Performance estável de
alimentação de papel

Antes e durante a impressão, corrige
automaticamente a densidade e
gradação, bem como o registro frente e
verso e oferece alta qualidade estável aos
materiais impressos.

Contribuindo para a ampliação da gama
de serviços de possíveis impressões,
incluindo embalagens, cartões de
apresentação usando papéis mais
espessos para maior impacto, impressão
de etiquetas de preço etc.

Vasta gama de uso, incluindo contratos,
flyers de baixo custo, impressão de faturas
e outros materiais. Propostas para
impressão de baixo custo usando papel
fino também são possíveis.

Alta performance na alimentação de
papel por meio de sistema de sucção que
pode ser usado não somente para papéis
mais espessos, que exigem grande carga
de transporte, mas também para
impressões em mídias menos espessos e
facilmente deslizantes.

Impressão envelope de
baixo custo

Encadernação e costura para
produção de livretos

Encadernação de maior
volume

Diversas funções
de dobra

Uma unidade com fusor exclusivo para
impressão de envelope é usada para
permitir um transporte mais estável.
Envelopes universais com fechamento
central também podem ser usados, em
um ambiente de impressão de baixo
custo.

Quando equipado com a unidade SD-513
(embutida), oferece recursos de
encadernação e costura de excelência
para até 200 páginas, e alta qualidade de
encadernação usando recurso de
lombada quadrada e/ou corte trilateral.

A unidade de acabamento PB-503 oferece
a capacidade de realizar encadernações
para conteúdos de até 600 páginas. Uma
vez que a encadernação pode ser feita
sem corte e eficiente (sistema de cola
hotmelt.)

A FD-503 oferece uma diversificada gama
de funções de dobra. Um ambiente de
impressão eficiente pode ser construído
sem operações offline para produção de
flyers simples, DM, itinerários de viagens
etc.

Série Accurio 6136/6136P com sua
diversidade de funções responde as

Alta produtividade e durabilidade para atender à demanda de altos volumes de impressão
Otimizador de qualidade inteligente (IQ-501) em resposta à demanda por alta qualidade e prazos curtos

Imagem de alta qualidade independentemente das aplicações

AccurioPress
6136/6136P
| 03 32C2C7A8003694D5.
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Imagem de Alta Qualidade

Oferece qualidade de imagem fotográfica com tons
suaves e alta qualidade na reprodução de texto
através de uma resolução de 1200 dpi utilizando
LPH, uso do toner digital HD e do espaço de cores
CIE. A qualidade de imagem superior proporciona
produtos de impressão de alta qualidade em várias
aplicações.

Escrita com tecnologia de cabeças de impressão LED (LPH)

Saída em alta resolução de 1200 dpi.

Recurso de Curva de Tom
O ajuste da curva de tom é possível de ser realizado a partir do Color Centro
oferecido como padrão no equipamento. O brilho, o contraste e outras
configurações do trabalho de impressão podem ser ajustadas, e, mesmo
que ocorram problemas de realces ou sombras, estes podem ser rapidamente corrigidos sem a necessidade de recorrer a aplicativos especiais. Contribui
enormemente para a eficiência do processo e melhora a qualidade.

Utiliza cabeça de impressão LED para escrever com uma unidade LED. Um
fino feixe de 30μm oferece alta resolução de 1200 dpi, gerando excelente
reprodutibilidade. Aumenta sobremaneira a qualidade de detalhes de textos
e gradação.

Antes da correção

Depois da correção

LPH
Unidade LED
Haste com
conjunto de lentes

Cilindrofotossensível

Sistema de
escaneamento
laser
[600 dpi]

Processamento de alta performance de dados CYMK
Caracteres de 3 pontos

Usando o espaço e cor CMYK

Tabela dot

Ao dar saída a arquivos coloridos, as imagens são convertidas temporariamente no espaço CIE. Depois disso, são convertidas no espaço de cores da
máquina e o processamento ideal é executado. Em comparação com
conversões simples baseadas em fórmulas convencionais, esse processo
supri a perda de informações de cores em áreas de sombras e permite a
impressão mais rica de gradações tonais.

Cabeça de
impressão LED
[1200 dpi]

Mantenha a alta qualidade de imagem ao mesmo tempo em
que mantém a responsabilidade ambiental

Espaço de cor CIE desligado

Espaço de cor CIE ativado

Toner SimitriHD
Usa toner Simitri HD, que inclui matéria-prima derivadas de plantas.
Como pode ser fundido em baixa temperatura, permite operar com
redução de consumo de energia. Além disso, os impactos no meio
ambiente foram levados em consideração de várias perspectivas
durante a fabricação, durante o uso edurante
o descarte.

04 | AccurioPress 6136/6136P
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Otimizador de qualidade inteligente IQ-501

(Opcional)

Ajuste automático de densidade e ajuste de registro
frente e verso antes da impressão em pouco tempo

produtividade. Além disso, como a densidade e o
registro frente verso podem ser monitorados em
tempo real, mesmo durante a impressão, os produtos
de impressão de alta qualidade podem ser produzidos
com estabilidade e constância.

Correção automática de densidade e ajuste de registro frente e verso
A correção de densidade e o ajuste de registro frente e verso são realizados automaticamente antes da impressão. Isso reduz muito o tempo de ajuste
diretamente ligada aos lucros. Além disso, a medição manual ou entrada numérica realizada anteriormente torna-se desnecessária, eliminando problede operação para imprimir produtos de alta qualidade.
Optimizador inteligente de calidad [IQ-501]

Auto
correção

Unidade de
processamento Análise
de imagem
Scanner

Dado
digitalizado

Unidade
principal
AccurioPress
Serie 6136

Marca de calibração

Espectrofotômetro

Otimizador
inteligente
de qualidade
IQ-501

Scanner

Digitalização

Monitoramento e correção em tempo real durante a impressão

Correção de gradação em tempo real e ajuste
de registro frente e verso

Para cartões de visita,
tickets e impressão de
livros nos quais a
precisão de registro
é crítica

A correção de densidade e o ajuste de registro frente e verso são realizados
automaticamente antes da impressão. Isso reduz muito o tempo de ajuste
necessário para o que, de outro modo, tomaria o tempo de produção.
diretamente ligada aos lucros. Além disso, a medição manual ou entrada
numérica realizada anteriormente torna-se desnecessária, eliminando
problemas de qualidade devido a erros de medição ou entrada, ao mesmo
tempo em que aumenta a produção sem necessidade de conhecimentos
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Funções que agregam alta qualidade

Processo de eliminação de ondulação do papel permite
o ajuste para atender às características do papel ou
formato de saída, bem como o método de transferência
de toner para gerar alta qualidade.
Além disso, para o registro frente e verso, funções de
rotação de imagem e correção de inclinação foram
adicionadas, o que melhorou muito a precisão. Embora a
qualidade das impressões finais tenha sido melhorada, é
claro que a operacionalidade no pós-processamento
também foi otimizada.

Ajuste de ondulações otimizado sem queda de produtividade

Função de eliminação de ondulações do papel em tempo real

*Opcional

Unidad de relé [RU-518]

Com a nova unidade de resfriamento RU-518, um ajuste de 20-estágios
detalhados de eliminação de ondulações é ativado. O sistema “De-curling”
também é executado em tempo real durante a impressão, sem interrupção.
Folhas planas impressas servem para reduzir o tempo de acabamento e as
perdas.

Função de ajuste híbrido de ondulações *Opcional
Com a nova unidade de resfriamento RU-518, um ajuste de
20-estágios detalhados de eliminação de ondulações é ativado. O
sistema “De-curling” também é executado em tempo real durante a
impressão, sem interrupção. Folhas planas impressas servem para
reduzir o tempo de acabamento e as perdas.

Qualidade otimizada de transferência de toner e transporte de papel

Rotação de imagem e correção de inclinação

Função de ajuste para alta precisão para
registro frente e verso
Em relação à rotação de imagem e ajuste de inclinação, agora é
possível um ajuste de registro frente e verso de alta precisão. O
ajuste facilitado é agora possível para aplicações de impressão de
materiais como cartões de visita, cartões de loja, ingressos etc., em
que é necessário um registro frente e verso altamente preciso.

Método de cinta de transferência
As folhas são feitas para aderir à cinta, eliminando lacunas, e a
pressão da correia é aplicada para garantir que o toner adira
uniformemente. Isso minimiza os defeitos de imagem que ocorrem
na borda do papel, e deslizes que ocorrem devido à resistência do
rolo.
Rolo de fusão

Pressão é aplicada através do
rolo de transferência na cinta
ou cilindro, de modo que as
folhas de papel adiram a esse
cilindro.

Folhas de papel
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Compatibilidade com uma vasta gama de tipos
de papel e aplicações.

*Las muestras de color en esta página son de impresiones adicionales.

Tecnologia de transporte de papel superior que
fornece um suporte estável a uma variedade de tipos
mídias, em uma ampla faixa de gramaturas (40 a 350
g/m2). Otimiza a alimentação de papel para folhas
que foram submetidas à impressão offset ou
envelopes, etiquetas de endereço etc., para suportar
a expansão dos negócios através do atendimento das
necessidades potenciais do cliente.

Compatibilidade de papel de excelência em sua categoria

Suporte a papéis menos expesso com 40 g/m2 – até o mais espessos com 350 g/m2
Compatível com gramaturas variadas de papel, desde papéis menos espessos com 40 g/m2, até papéis mais espessos, com 350 g/m2. A impressão duplex
automática também pode ser usada para papéis com até 300 g/m2. Trata-se de um padrão de excelência em compatibilidade com espessuras de mídias em sua
categoria, permitindo a execução de diferentes tipos de trabalhos, incluindo envelopes grossos, etiquetas, e muitas outras aplicações.

Impresaão
r
em papeis espesos
Facturas, contratos, informes, etc.

Sistema de alimentação por
succção de ar

*Opcional

O alimentador de papel de alta capacidade PF-710 utiliza não apenas o
mecanismo de fluxo de ar, mas também promove alimentação de papel por
sucção de ar usando o mesmo mecanismo da impressão offset, resultando
em um processo de entrada de papel confiável e estável, mesmo para mídia
espessa com alta carga de alimentação e folha pré-impressa em offset etc.

Impressão adicional
Cartões de visita, convites, tickets,
pemiações etc.

Alta qualidade para impressão de envelope

*Opcional

Uma unidade de fusão dedicada à impressão de envelopes é usada para
garantir uma impressão de envelopes estável e de alta qualidade. Como ela
é projetada para minimizar a diferença de brilho na área de sobreposição,
envelopes comuns mais baratos também podem ser usados para redução
de custos.

Impressão de envelopes
Impressão de endereço com
dados variáreis etc.
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Alta produtividade e durabilidade superior
Para formatos A3 usados com frequência, um scanner
colorido de alta velocidade é direcionado para operar
em alta produtividade - o nível mais alto em sua classe.
Além disso, um design robusto usando uma estrutura
altamente rígida, garante desempenho confiável,
mesmo em um ambiente extremamente exigente. De
fato, esta máquina de produção pode se orgulhar de
alta produtividade e confiabilidade.

Potência instantânea superior melhora a produtividade

Velocidade de saída de 136 ppm (A4), 78 ppm (A3)
Com velocidade de impressão para formato A4 de 136 ppm, e 78 ppm para o
tamanho A3 (velocidade top de sua categoria), pode-se conseguir uma
produtividade elevada. Isso contribui para a expansão dos negócios de
impressão realizados por meio de entrega rápida, e atendimento igualmente
rápido a pedidos de impressão repentinos, o que é fundamental para a
impressão sob demanda.

Substituição pode ser feita durante a impressão

Cartuchos toner de alta capacidade
Alimentação de toner para produção de cerca de 105.000 folhas
*1. O cartucho de grande capacidade elimina o esforço necessário para a
substituição e permite a troca mesmo durante a impressão. Assim, o tempo
de inatividade é reduzido e a eficiência do trabalho é melhorada.
*1: Quando imprimindo formato A4, texto com 5% de cobertura

*A 6120 oferece A4:120 ppm, A3:70 ppm

Uso de scanner duplo de alta velocidade
Uso de um scanner duplo colorido
de alta velocidade (até 240 opm
na digitalização duplex de 300 dpi).
Fornece suporte poderoso para
arquivamento de dados em escolas,
agências governamentais, escritórios de advogacia etc., suportando
uma ampla variedade de aplicativos,
além do negócio de impressão.
*Padrão no modelo AccurioPress 6136

Suporte a altos volumes de impressão

Alta capacidade de alimentação de papel
e empilhamento
No máximo três unidades do PF-710, um alimentador de papel de grande
capacidade *1 pode ser configurado em série. Juntamente com o
alimentador de papel principal, pode atingir até 18.000 folhas para
alimentação contínua. Além disso, o empilhador de alta capacidade LS-506
*1 também pode ter, no máximo, 3 empilhadores, e possui uma capacidade
máxima de pilha de papel para 15.000 folhas. Essas capacidades de
alimentação e empilhamento de papel suportam fluxos de impressão de
alto volume.
*1: Opcional
*Capacidade de alimentação do papel com gramatura de 75g/m2

LS-506
Capacidade de empilhamento de papel: 5000 folhas
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Corpo principal resistente e sólido
Conta com corpo de estrutura de
metal resistente e altamente
durável, que oferece estabilidade e
contínuos de operação.
Os consumíveis possuem uma
longevidade maior, e contribuem
para redução na frequência de
substituição de componentes.

Bandeja de la máquina principal
Capacidade de papel: 3000 folhas
(Bandeja superior: 1500 folhas; bandeja inferior: 1500 folhas)
PF-710
Capacidade de Alimentação de papel: 5000 folhas.
Bandeja superior: 1300 folhas
Bandejas intermediária e inferior: 1850 folhas cada
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Acabamentodealtaperformance

(Optional)

Soluções para acabamento de alto desempenho estão
disponíveis, fornecendo encadernação, criação de lombada
quadrada, corte trilateral, vinco e formação de materiais
encadernados com máximo de 600 páginas (topo em sua
classe), opções para 4 dobras, entre outras. Todo esse portfólio
de recursos contribui muito para a redução nas despesas de
mão de obra ou despesas de terceirização para acabamento
em para serviços de entrega rápida etc.

Encadernação e costura de alta qualidade para até 200 páginas

Encadernação e costura em T com SD-513
Este sistema de encadernação com grampeamento fornece um mecanismo para grampos em arco
de alta qualidade. Também possui funções de grampeamento de quatro pontos, dobra central de
várias folhas e de dobras triplas para múltiplas folhas. Com opções adicionais, ele pode fornecer
acabamento de lombada quadrada e ainda trabalhar com designs com sangria total, usando funções
de corte trilateral. Inclui, por fim, opção de sistema de encadernação com costura de alta qualidade.
Além disso, o uso de sistema de vinco de até 4 linhas também é possível.

Encadernadora PB-503
Suporte para encadernação de até 600 páginas (300 folhas) ou até 30 mm de espessura. Papéis
cartonados de até 216 g / m² *1 podem ser usados para a capa e impressão e colagem em linha
também estão disponíveis. Também é possível ser acoplado a um sistema para aplicação de
grampos, contribuindo para uma configuração que oferece compatibilidade múltipla, economia de
custos e economia de espaço.
* 1: Max. 91 g/m2 para miolo quando usada capa

Unidade multidobra FD-503
Equipado com uma gama de funções de dobra, incluindo dobra ao centro, entrada / saída em três
dobras, dobra dupla paralela, dobra em Z, e funções de perfuração de 2 e 3 furos. Também é
equipado com uma função de inserção de folhas. Como o processamento manual também é
possível, operações offline podem ser executadas sem problemas.
*1: Grampeamento de até 50 folhas para papel A3.

Sistemadeacabamentocompacto“tudo-em-um”

Sistema de grampoFS-532
O sistema de grampeamento FS-532 fornece suporte para até 100 folhas *1 para belos acabamentos,
independentemente do número de folhas, através da consistência de saída de papel aprimorada e
de um sistema de transporte de papel otimizado. Oferece escolha de três subopções: o sistema de
encadernação e costura SD-510, o sistema de furo Kit PK-522, o sistema de inserção PI-502, que
podem ser instalados para expandir o processo de acabamento, quando necessário.

Outras opções de acabamento
• O kit PI-PFU permite inserções de folhas de papel
de grande volume[FA-503]
• Unidade de encadernação usada na produção de
manuais ou de catálogos[SD-506]

*1: Grampeamento de até 50 folhas para papel A3.

FS-532

PB-503

SD-513

FD-503
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Operacionalidade superior
O grande painel de “touch screen” de 15 polegadas com
visibilidade e operabilidade superiores melhora bastante a
eficiência da operação através de uma interface amigável e
sistema acoplado à máquina. Além disso, possui suporte
avançado de gerenciamento de tarefas para os operadores,
o que simplifica o trabalho de impressão e reduz os custos
de mão de obra.

Suporte para operações contínuas

Color Centro (padrão)
As interfaces dos painéis de operação de máquinas coloridas / monocromáticas são unificadas como uma só. Isso melhora o treinamento operacional
no momento da instalação e o nível de operação após a instalação.

O software Color Centro,
mesma solução para gerenciamento de cores das
máquinas de produção, vem
equipado como padrão.
Ajustes de curvas de tons
podem ser feitos a partir de
um PC para otimizar imagens,
um ajuste de qualidade de

Equipamento colorido (C6100)

Equipamento monocromático (6136)

Interface compreensível e fácil de usar

AccurioPrint Manager (padrão)

Em cada bandeja de papel, as configurações de tamanho, configurações de
saída de ar e tipos de papel podem ser selecionadas. Como as configurações
de processo ideais podem ser imediatamente acessadas para cada papel, as
trocas de papel de acordo com as mudanças de trabalho podem ser
realizadas de forma mais eficiente. Neste catálogo de papel, até um máximo
de 256 perfis podem ser registrados.

Funções equivalentes ao Job Centro existentes nos sistemas de impressão
de produção coloridos agora podem ser usadas em um navegador da web.
Uma interface fácil de usar, com um alto grau de compatibilidade com o
painel da estrutura principal, e o driver da impressora, permitem uma
operação mais eficiente. Além disso, o Color Centro também pode ser
iniciado a partir dessa tela, permitindo um desempenho de gerenciamento
contínuo.

Job ticket / Edição de página
Funções de verificação e edição podem ser executadas para job tickets. O
preview do” job ticket “ editado pode ser visualizado ou, ainda, pode-se
imprimir uma amostra para conferência. Um gerenciamento de arquivos
flexível torna processos de trabalho complexos mais eficientes pode meio de
opções detalhadas de configuração de tarefas.

Saída impressa facilitada por meio de “ hot folders”

Impressão direta
Simplesmente através da ação de arrastar e soltar um arquivo PDF ou TIFF
sobre um ícone ou pasta compartilhada, é possível dar início ao processo de
impressão. Se um número de ícones para as configurações de impressão
mais frequentes estão preparados, não há necessidade de refazer as
configurações para cada saída, gerando uma operação mais conveniente e
rápida.
*Tanto as funções AccurioPro Hot Folder quanto a do corpo principal podem suportar impressão direta

Tela para edição de job ticket

Tela de edição de paginas
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Melhora as funções de várias operações. Promove um fluxo
de trabalho de impressão altamente eficiente e de baixo
custo usando o “AccurioPro Conductor”, e ajuda a
estruturar o ambiente de impressão seguro usando o
sistema de autenticação. Além disso, a ligação com
software externo fornece um ambiente de trabalho
eficiente através de uso de software compatível com o
“OpenAPI” ou o “IWS”.

Melhora a operabilidade através de interconexão

Compatibilidade de aplicações permite interligação
com equipamentos de escritório
Compatível com o “bizhub Connector” para a ligação com máquinas de
escritório. O registro de aplicativos adicionais na unidade principal permite a
conexão do painel de operação da unidade principal a vários serviços de
nuvem * 1 ou SharePoint Server * 2. Isso permite fazer o upload dos dados
digitalizados após a conversão e obter a vinculação com serviços externos,
que podem realizar, por exemplo, impressão direta. Além disso, o ” OpenAPI”
ver. 4.7 * 3 está disponível, o que permite a utilização de várias aplicações de
solução, incluindo autenticação, faturamento, impressão remota etc.
*1: Google Drive, Gmail, Evernote *2: Share Point Server 2007/2010/2013/2016
*3: Para ser suportado com a segunda versão ou posterior

Segurança reforçada em resposta ao tamanho e ao ambiente

Autenticação de usuários
Em adição à autenticação que pode ser feita na unidade principal, também é
possível usar a tecnologia de autenticação da “PageScope Authentication
Manager”, que gerencia integralmente a informação com servidores
externos, como o “Active Directory”. É possível, ainda, usar outros meios de
autenticação, como por exemplo o” FeliCa “ou outros “IC cards” de não-contato, sem comprometer a eficiência operacional.
Operações vinculadas ao funcionário para o gerenciamento de entradas e
saídas de salas é possível, e o estilo da operação pode ser selecionado para
corresponder ao tamanho e ao ambiente da empresa.
*1: Opcional
* Uma unidade de autenticação é necessária Cartões
IC opcionais [au-201S].

Também compatível com o EFI Controller

Flexibilidade na escolha do controlador
Além do controlador da Konica Minolta, o equipamento também compatível
com o controlador Fiery (Tipo C) usando kit de interface de vídeo VI-509.
Usuários que comumente utilizam o controlador da FI podem inserir um
novo controlador sem interromper o ambiente operacional a que está
familiarizado.

Solução de gestão de trabalho

AccurioPro Conductor

*Opcional

Fornecendo o gerenciamento unificado de várias impressoras e automatizando várias operações, o driver AccurioPro melhora consideravelmente a
eficiência de trabalho. Vários trabalhos de impressão podem ser facilmente
processados com diferentes padrões e condições. A saída de máquinas
coloridas e monocromáticas é otimizada para alcançar maior produtividade
e menor custo de produção. Ele também tem uma função para imprimir
automaticamente páginas monocromáticas dentro do arquivo na máquina
monocromática de baixo custo, etc, para ajudar a reduzir o custo total.

Controlador Fiery
Kit de interfaz de video VI-509
Equipamento monocromático

Controlador Konica-Minolta

Equipamento colorido

Equipamento colorido

Compatível com os mais recentes padrões de segurança e ambientais
Já compatível com o novo padrão de segurança IEC62368-1 planejado para ser introduzido em junho de 2019,
e com as últimas versões do International Energy Star Program. De modo proativo, assumimos os esforços para
proteger o meio ambiente.
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PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL

REPROCOPIA PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL
SENADO FEDEERAL
SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - SEGRAF
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INTRODUÇÃO
A Reprocópia Sistema de Impressão é uma Empresa com sede em Juiz de Fora, que
está no mercado há 26 anos, estando presente em mais de 2.500 clientes, destacando-se em
todo Brasil no segmento de impressão digital, com soluções inovadoras, nas áreas de
automação, industrial, governamental, gestão, comércio e escritório. Possuindo parcerias em
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Sergipe, Paraíba, Espirito Santo, São
Paulo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Goiás.
A empresa é referência em vendas de equipamentos/suprimentos, serviços de
outsourcing de impressão de multifuncionais, impressoras a laser, duplicadores digitais,
impressoras de grandes formatos, impressoras térmicas, desktops, notebooks, coletores de
dados, leitores de código de barras, softwares de gerenciamento e monitoramento de
impressões, bem como na prestação de serviços de assistência técnicas dos mesmos.
A empresa prima pela agilidade, segurança e um rigoroso controle de qualidade para
seus Clientes, tendo como meta a expansão dos seus negócios, de forma s aumentar sua
produtividade e simplificar a gestão.
A empresa aplica seu know-how com a iniciativa publica nos âmbitos municipal,
estadual e federal, além de empresas privadas de referencia nacional. Onde podemos citar
alguns cases de sucesso, Grupo Energisa, Mercedes Benz, Correios, Infraero, Grupo Líder,
Esdeva/JF, Magnescan, CBU, Receita Federal, Transportadora Camilo dos Santos, dentre
outros.
Para assegurar a excelência, o Grupo Reprocopia possui uma moderna sede em Juiz
de Fora/MG, inscrita no CNPJ nº 86.524.352/0001-61, Inscrição Estadual nº 367889048.00-26,
situada à Rua Doutor Milton Ladeira, 1.185 ± Milho Branco, com uma área de 1,4 mil m², onde
concentra os setores administrativos, controle de qualidade, sala de treinamento, laboratórios e
showroom. Contamos ainda com uma Filial na Cidade de Cajamar/SP, inscrita no CNPJ nº
86.524.352/0002-42, Inscrição Estadual nº 241.124.610.112, situada à Avenida Jordano
Mendes, 246, Sala 23 ± Jordanesia,
Nossos gestores investem incessantemente na melhoria continua, seja na criação de
ferramentas eficientes para seus clientes, seja no desenvolvimento de novas tecnologias e ate
mesmo na formatação de promissoras parcerias.
Fazemos de tudo para que você cuide só do seu negocio.
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.

1) DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
impressão digital, por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, manutenção, apoio e suporte técnico, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivo, de acordo com os termos e especificações deste Termo de
Referência:

2) LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os equipamentos serão disponibilizados e instalados no Serviço de Impressão
Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal ± SEGRAF
(Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2,
Brasília-DF, CEP 70.165-900.

3) ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS
ITEM 1 ± GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO
COLORIDA
x
x
x
x
x
x
x

6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com
gramatura entre 75g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
6.1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os
formatos SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento
de 4.000 (quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m²;
6.1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g/m², para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm.
A presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador,
bandeja, gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas
características técnicas);
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6.1.8 - ImSULPLU IUHQWH H YHUVR DXWRPDWLFDPHQWH QDV RULHQWDo}HV ³UHWUDWR´ 3RUWUDLW  H
³SDLVDJHP´ /DQGVFDSH 
x 6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
x 6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que
trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
x 6.1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia
de entrada;
x 6.1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento
igual ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m², com possibilidade de aplicação de 1
e 2 grampos laterais;
x 6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
x 6.1.13 - 3RVVXLU PyGXOR GH DFDEDPHQWR DXWRPiWLFR ³LQ OLQH´ FRP LQVHrção de capas
para produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m², dobra,
grampeamento topo e duplo lateral;
x 6.1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
x 6.1.15 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos
decorrentes de problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da
necessidade de fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
³GHSDUWDPHQWDLV´RX³RIILFH͖͟

x

ITEM 2 - GRUPO 1 ± IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
x

6.2.1 - A quantidade de 210.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com
as mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos
limites econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
x 6.2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em
imagens com cobertura média de 55% da página;
x 6.2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
x 6.2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço.
Não é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
x 6.2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado
no item 1 do presente termo de referência;
ITEM 3 - GRUPO 1 ± LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM PRETO
x
x
x

6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas
por minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e
verso) por equipamento;
6.3.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
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x

6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com
gramatura entre 75g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
x 6.3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m² e 300g/m² (intervalo mínimo aceitável);
x 6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os
formatos SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento
de 4.000 (quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m² e sistema de alimentação por sucção
(vacum feed / air feed / air assisted);
x 6.3.7 - ,PSULPLU IUHQWH H YHUVR DXWRPDWLFDPHQWH QDV RULHQWDo}HV ³UHWUDWR´ 3RUWUDLW  H
³SDLVDJHP´ /DQGVFDSH 
x 6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
x 6.3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
x 6.3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento
igual ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m², com possibilidade de aplicação de 1
e 2 grampos laterais;
x 6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
x 6.3.12 - 3RVVXLU PyGXOR GH DFDEDPHQWR DXWRPiWLFR ³LQ OLQH´ FRP LQVHUomR GH FDSDV
para produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m², dobra,
grampeamento topo e duplo lateral;
x 6.3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não VHUmRSHUPLWLGRVHTXLSDPHQWRVFODVVLILFDGRVSHORIDEULFDQWHFRPR³GHSDUWDPHQWDLV´
RX³RIILFH´
x

6.3.14 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos
decorrentes de problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da
necessidade de fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;

2EV1mRVHUmRSHUPLWLGRVHTXLSDPHQWRVFODVVLILFDGRVSHORIDEULFDQWHFRPR³GHSDUWDPHQWDLV´
RX³RIILFH´
ITEM 4 - GRUPO 1 ± IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
x

x
x
x
x

6.4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com
as mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos
limites econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e
traços com cobertura média de 7 % da página;
6.4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço.
Não é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
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x
x

6.4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no
item 3 do presente termo de referência;
6.4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente termo de
referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs (conforme
item 9.2.9 no presente termo de referência), fica facultado ao Senado Federal realizar a
impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo valor
unitário de impressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 ± GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL,
TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB (MONOCROMIA)
QUANTO COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO
E/OU PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

6.5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;
6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 600 ppm (seiscentas páginas por minuto) no
IRUPDWR$GXSOH[³two-up´ IUHQWHHYHUVR SRUHTXLSDPHQWR
6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
6.5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m² e 120g/m² (intervalo
mínimo aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio,
necessidade de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para
inkjet;
6.5.5 - 3RVVXLU PyGXOR GH HQWUDGD GH DOLPHQWDomR QR VLVWHPD ³UROO´ TXH SHUPLWD
XWLOL]DomRGHERELQDVFRP¶¶ OLPLWHVXSHULRUPtQLPRDFHLWiYHO 
6.5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
6.5.7 ± SUGESTÃO RETIRAR ESSA EXIGENCIA, POIS A MESMA É
CARACTERISTICA DE IMPRESSORAS COM FOLHAS SOLTA UTILIZAM
STACKER.
SUGESTÃO: POSSUIR MÓDULO DE SAÍDA QUE CONTEMPLE CORTADORA DE
PAPEL, NOS FORMATOS A3 E A4 EM LINHA,
6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
6.5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no formato PDF;
6.5.10 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos
decorrentes de problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da
necessidade de fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
6.5.11 - O RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de
páginas;
6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir
de 2014;
6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado
o uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2015;
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ITEM 6 - GRUPO 2 ± IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
x

x
x
x
x

6.6.1 - A quantidade de 4.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,
baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com
as mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos
limites econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas
de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão
convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4 ± A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,
estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço.
Não é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5 ± As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no
item 5 do presente termo de referência;

ITEM 7 - GRUPO 2 ± IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
x

x

6.7.1 ± A quantidade de 4.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa
mensal, baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020,
mensalmente, com as mesmas características. A estimativa considera, também, a
projeção com base nos limites econômicos atualmente existentes no Senado Federal
6.7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas
de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;

4) REQUISTOS DOS SOFTWARES/RIP
Fornecer e instalar todos componentes e controladores de impressão e
softwares (equipamentos, PC´s, monitores, etc), devidamente licenciados, necessários
ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas
como Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel,
Access e outros), e conectividade TCP/IP com a rede local do Senado
Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1000Mbps ou superior.

5) DA ABERTURA DE CHAMADOS
Visando maior

agilidade no atendimento à Empresa Reprocópia

desenvolveu um sistema de Help Desk disponível 24 horas para melhor atender aos
seus clientes através do link http://www.reprocopia.com.br/.
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Através do mesmo a Contratante poderá gerenciar todo processo de
atendimento técnico e realizar a solicitação de Assistência Técnica.
Em toda solicitação de atendimento de atendimento o usuário deverá acessar
nosso site, registrar e acompanhar o processo de atendimento.

Sistema Via Web
9 Integração Cliente/Empresa

A contratante tem link direto com o sistema Reprocópia via Web, com as principais
funcionalidades:
Campo para Abertura de O.S (Campo este destinado para que o usuário possa
relatar os Problemas que o equipamento está apresentando)
Campo SLA: (Campo este destinado para que o usuário possa estar visualizando
todos os chamados realizados)

6) DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Empresa Reprocópia Digital conta em seu quadro funcional com
técnicos altamente capacitados para atender com excelência todos os
equipamentos por ela comercializados além de suporte da Rede Autorizada em
todo o País.
Os serviços serão prestados de acordo com o horário estipulado pelo
Senado Federal, sendo assegurado os serviços de manutenção corretiva ou
preventiva, durante toda a vigência contratual.
A Contratada deverá comunicar imediatamente a contratante fatos que venham
a interromper o funcionamento dos serviços de que trata o objeto em questão e,
também qualquer alteração que se tornar essencial à continuação da execução ou
prestação dos serviços contratados.
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¾ MANUTENÇÃO PREVENTIVA


Série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e
defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com
os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem
como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e
outros.
¾ MANUTENÇÃO CORRETIVA
Série de procedimentos destinados a eliminar falhas de funcionamento e
recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos
necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
¾ RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
Série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu
perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e instalações de
componentes, as expensas da CONTRATADA.
¾ HORA ÚTIL
Qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h às
22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das
22h de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma
hora útil).
¾ PRAZO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
Tempo decorrido entre o recebimento da comunicação da ocorrência, efetuada
pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo restabelecimento do serviço.

2V VHUYLoRV GH PDQXWHQomR ³on site´ LVWR p SUHVWDGRV no Serviço de
Impressão Digital da SEGRAF ± SEID -, para a realização de manutenções

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

preventivas e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao
Senado Federal, por meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
Possuirá técnicos de plantão, munidos de aparelho celular, prontos para serem
acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da SEGRAF, compreendido em dias
úteis das 7h às 22h00.
7) DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL
Serão mantidos, no local de instalação e para cada grupo de itens do presente
edital, no mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2 turnos, treinados por sua
conta, durante toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
O horário do serviço de apoio e execução operacional de ser das 7h às 22h00
em dias úteis, divididos em 2(dois) turnos ininterruptos de trabalho a seguir:

¾ 1º turno: 7h às 14:30h
¾ 2º turno: 14:30h às 22h
Os operadores disponibilizados serão plenamente capazes de operar os
respectivos equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para
problemas de pequena complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada ao
gestor a solicitação de substituição dos mesmos sempre que estes não atenderem às
necessidades da CONTRATANTE. Também deverão ser capazes de identificar erros
de registros e marcações de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de
cada papel, tipologia e gramatura.
8) PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
Serão disponibilizados e instalados os equipamentos detalhados nos itens 1, 3
e 5 no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do
Senado Federal ± SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à
via N2, Bloco 01, CEP 70.165-900, deixando-os em perfeitas condições para início de
sua utilização nos seguintes prazos, a contar da assinatura do contrato:
¾ GRUPO 1 ± 60 (sessenta) dias corridos
¾ GRUPO 2 ± 90 (noventa) dias corridos
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9) PRATICA DE SUSTENTABILIDAE
Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada se responsabiliza pelo cumprimento da lei,
nesse sentido seremos responsável pela logística de coleta, reciclagem e correta destinação
dos resíduos durante o período contratual. Pois a correta destinação final dos resíduos dos
cartuchos representa a tranquilidade de nossos clientes em relação à responsabilidade
ambiental
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PROPOSTA DE PREÇOS.
Dos Valores:
GRUPO 1
Item

Qtd

Un

Especificações

medida

01

48

mês

Páginas
02

210

impressas

Locação
de
02
(dois)
equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led,
para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial,
configuração,
serviços
manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional,
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento
de
peças,
componentes
e
suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.
Impressão colorida, em páginas
A4, sob demanda ± estimativa
mensal.

Preço

Preço

Preço

Unitário

Mensal

Global

R$ 12.000,00

R$ 24.000,00

R$ 1.152.000,00

R$ 380,00

R$ 79.800,00

R$ 3.830.400,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 480.000,00

R$ 80,00

R$ 40.000,00

R$ 1.920.000,00

R$ 153.800,00

R$ 7.382.400,00

(Milheiros
por mês)

03

48

mês

Páginas
04

500

impressas

Locação de 01(um) equipamentos
para
impressão
em
preto,
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão em papéis e cartões,
tipologia folha solta, incluindo
instalação inicial, configuração,
serviços manutenção, suporte
técnico,
apoio
e
execução
operacional,
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização, fornecimento de
peças,
componentes
e
suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel.

Impressão PB (monocromia), em
páginas A4, sob demanda ±
estimativa mensal

(Milheiros
por mês)
Total do Grupo
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GRUPO 2
Item

Qtd

Un

Especificações

medida

05

06

07

Locação de 01 (um) equipamento
de impressão, tecnologia inkjet, que
permita impressões tanto PB
(monocromia)
quanto
coloridas
(policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina, incluindo
instalação
inicial,
configuração,
serviços
manutenção,
suporte
técnico,
apoio
e
execução
operacional,
software
de
e
gerenciamento,
inventário
contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.

48

mês

4.500

Páginas
impressas
(Milheiros
por mês)

Impressão coloridas (policromia) em
páginas A4, sob demanda ±
estimativa mensal

4.500

Páginas
impressas
(Milheiros
por mês)

Impressão PB (monocromia), em
páginas A4, sob demanda ±
estimativa mensal
Total do Grupo

Preço

Preço

Preço

Unitário

Mensal

Global

R$ 160.000,00

R$ 160.000,00

R$ 7.680.000,00

R$ 60,00

R$ 270.000,00

R$ 12.960.000,00

R$ 18,84

R$ 84.780,00

R$ 4.069.440,00

R$ 514.780,00

R$ 24.709.440,00
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Condições Gerais
1 - Prazo Contratual:
O contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses.
2 - Validade da Proposta:
A presente proposta tem validade de 15 (quinze) dias, a contar do seu
recebimento.

Dados da Empresa:
Reprocópia Comércio Representações e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 86.524.352/0001-61
Insc. Est. 3678890480026
Endereço: Rua Doutor Milton Ladeira, 1.185 ± Milho Branco ± Juiz de Fora/MG.
CEP: 36.083-020 - Telefax: (32) 3311-4350 e-mailreprocopia@reprocopia.com.br
reprocopia@reprocopia.com.br

Juiz de Fora, 26 de Maio de 2020.
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Proposta Técnica e Comercial
Solução de Impressão Digital Colorido de Alto Volume

Projeto desenvolvido exclusivamente para Senado Federal
Secretaria de Editoração e Publicações - Secretaria de Editoração e Publicações - Segraf
Referência Nº BR052020_1HFY

BR052020_1HFY

1

22/05/2020

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

Declaração de confidencialidade
Todos os dados, informações e anexos a este documento são de propriedade da Canon, e/ou
suas afiliadas e são protegidas pelas leis de direitos autorais.
Os logos mostrados nesta proposta são de propriedade dos respectivos fabricantes e são
sujeitos e protegidos pelas normas sobre os direitos industriais.
O conteúdo deste documento não deverá ser mostrado a um terceiro e, qualquer duplicação ou
reprodução do mesmo, sem o consentimento por escrito da Canon, é proibida.

Informações importantes
Qualquer recomendação referente a equipamentos, programas ou serviços contidos neste
estudo é baseada nos dados fornecidos pelo cliente e em nossa melhor avaliação.
Mesmo acreditando que nossas recomendações sejam corretas, o funcionamento adequado
para trabalhos de impressão em qualquer equipamento, software ou serviço depende de muitos
fatores, que vão além das nossas avaliações.
A solução proposta fornecimento de uma solução de impressão de impressão jato de tinta com
entrada em bobina de papel e saída cortada em A4/A3.
Qualquer sugestão ou conteúdo deste documento não pode ser interpretado como garantia.
Este documento foi elaborado na condição de apresentar a melhor solução de impressão
baseada nas informações fornecidas por sua empresa.
A recomendação contida neste documento poderá atender às necessidades da Senado Federal SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - SEGRAF . Poderemos detalhar todas as
particularidades do projeto especificando as informações relevantes para esta solução.
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Sumário
Atendendo a necessidade do projeto e sua demanda específica frutos de informações e subsídios
passados pelo cliente, apresentamos neste documento o resultado de nossa melhor avaliação que
foram, traduzidos em projeto, desenvolvido e configurado exclusivamente para a Secretaria de
Editoração e Publicações - Segraf .
Apostamos que esta solução de impressão inkjet e acabamento oferecida por nós irá agregar
muito valor à linha de produção da Secretaria de Editoração e Publicações - Segraf .
Outro ponto importante que destacamos é o suporte diferenciado no desenvolvimento de novos
projetos, principalmente pela flexibilidade da nossa solução. Neste sentido, fazemos com que o
cliente possa ainda associar ao seu portfólio de soluções um equipamento de qualidade
excepcional fabricado em Poing, Alemanha, pela Océ Printing Systems, como também, a linhas de
acabamentos.
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Cliente - Senado Federal
SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - SEGRAF

OBJETIVO DA PROPOSTA
Objetivo desta proposta ʹ prover uma solução que atenda a necessidade de Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital, por meio de locação de
equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, manutenção, apoio e suporte técnico,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes
e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e
oito) meses consecutivo, de acordo com os termos e especificações deste Termo de
Referência detalhado a seguir.
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Solução de Hardware ʹ Equipamento usado com fabricação posterior ao ano de 2015

A Tecnologia da Océ ColorStream 3000

Comunicação inteligente monocromática e em cores
A flexibilidade dos sistemas ColorStream 3000 twin (sistema de impressão duplex)
combinada com a produtividade da tecnologia jato de tinta
Com a constante mudança das necessidades dos clientes, o sistema de impressão deve ser flexível
e eficiente o bastante para garantir seu sucesso. A ColorStream 3000 é um sistema adaptável e
confiável que permite impressão tanto monocromática quanto colorida. Para uma enorme gama
de aplicações como livros, manuais ou dados variáveis, a tecnologia Océ DigiDot® atenderá
plenamente todas as demandas de produção.
A ColorStream 3000 combina a excelente tecnologia DigiDot® de alta qualidade de impressão
monocromática ou colorida com o conceito de configuração e flexibilidade líder da indústria.
A ColorStream 3000 pode ser configurada desde uma única unidade simplex até as configurações
duplex e flexíveis, para uma total produtividade com velocidade desde 48 mpm até 127 mpm e
largura de 21.25 polegadas (aproximadamente 540 mm), com resolução de 600 x 600 dpi ou com a
tecnologia multilevel de 1.200 x 1.200 dpi para imagens e meio-tons, a velocidade é de 100 mpm.
Para velocidades de até 127 mpm a resolução é de 600 x 480 dpi, ou, com a tecnologia multilevel
900 x 900 dpi.

Eficiência operacional
A ColorStream 3000 possibilita o aumento gradativo da velocidade de impressão (não há
necessidade de atingir a velocidade máxima para início da produção) e também sua redução para
verificação de qualidade pelo operador, sem a necessidade de parada da impressora, retomando a
impressão normalmente.
Em caso de parada total do equipamento, para inspeção por parte do operador, a impressão
retomara do mesmo ponto, sem nenhuma perda.
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Estas características evitam o intervalo de papel não impresso que é normalmente dispensado,
eliminando totalmente o desperdício de papel e melhorando o fluxo de trabalho e a produtividade
total do sistema. Além, é claro, da redução do custo total, que poderá representar a diferença no
resultado financeiro final da sua empresa.
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Integração completa ao fluxo de trabalho
A solução de impressão ColorStream 3500 é composta com a última geração da controladora Océ
SRA MP e o pacote de software Océ PRISMAproduction. A ColorStream 3000 foi criada para se
integrar completamente ao fluxo de trabalho e à rigorosa demanda de impressão monocromática
ou colorida em alta velocidade.
A controladora Océ SRA MP suporta os últimos avanços da tecnologia colorida AFP e impressão
PDF através do Adobe PDF Print Engine 2.5.

Tecnologia de imagem Océ DigiDot®
A ColorStream 3000 incorpora a tecnologia Océ DigiDot piezoelectric drop-on-demand, tendo as
cabeças de impressão mais rápidas e confiáveis do mercado.
Variando o tamanho da gota utilizada e com uso da modulação de pontos multilevel (impressão
em camadas em alta velocidade), a ColorStream 3000 produz detalhes finos e meio-tons com
menos tinta e menor desperdício com alta qualidade, em papel comum e especial, com
gramaturas entre 60 e 160 g/m², usando tintas pigmentadas de alta fidelidade.
A tecnologia Océ DigiDot® usa um conjunto fixo de cabeças de impressão em linha, com até 5
módulos de cabeça de impressão por cor, ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK), com um total
de 20 módulos de cabeça de impressão por impressora. Adicionalmente, para possibilitar a
impressão até 6/6, 2 conjuntos de 4 ou 5 módulos podem ser configurados por torre, para uso de
tintas ou cores especiais.
Cada cabeça de impressão é capaz de variar o tamanho de gota de tinta entre 5, 7 e 12 picolitros,
o que possibilita variar a impressão tanto em multinível, como em densidade óptica.
Estes módulos e cabeças de impressão são os mais rápidos em produção atualmente.

Cabeças de impressão Inkjet Drop-on-Demand
Nossa tecnologia propiciou a criação da mais rápida cabeça de impressão a jato de tinta drop-ondemand do mundo. A Océ tem o contrato exclusivo de fornecimento com a Kyocera: a cabeça de
impressão Kyocera KJ4B Series para a impressora ColorStream 3000 e outros equipamentos Inkjet
que fazem parte do vasto portfólio Océ.
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Impressão em alta resolução 600 dpi
As cabeças de impressão KJ4 Series são capazes de fazer 2.656 jatos de tinta que são posicionados
em uma linha de impressão de 4,25 polegadas. Esta configuração oferece alta resolução de
impressão de 600 dpi em altas velocidades.

Design simplificado
A ampla cabeça de impressão a jato de tinta da Kyocera, com 4,25 polegadas de largura, permite
um design com poucas cabeças simplificando a configuração do equipamento.

Comparativo de configuração das cabeças de impressão requeridas para uma
impressão de 600 dpi a 100 mpm com papel de 50 centímetros de largura.

Capacidade multi-level

Esta opção proporciona um nível superior de qualidade para aplicações gráficas. A tecnologia Océ
DigiDot® tem a habilidade de variar a saída de tinta durante a impressão em vários níveis. O
resultado é escalas de cinza são mais ricas e com detalhes mais finos.

BR052020_1HFY

8

22/05/2020

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

TecnolŽŐŝĂKĐĠ/ŶŬ^ĂĨĞΡ
ŽŶƐƚƌƵşĚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ KĐĠ /ŶŬ^ĂĨĞΡ͕ Ă ŽůŽƌ^ƚƌĞĂŵ ϯϬϬϬ  ƚĞŵ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ
identifica com precisão o tipo, a cor e a quantidade de tinta usada no momento da impressão. A
tinta é acondicionada em vasilhames de 5,5 kg cada que contém uma etiqueta eletrônica RFID com
todas as informações requeridas para operação. Quando este vasilhame é inserido no
equipamento, o sistema verifica a cor e o tipo da tinta e se está posicionado no local correto, para
assegurar que a tinta não será misturada erroneamente ou até mesmo contaminada por outra cor.

Soluções de acabamento
A ColorStream 3000 vem com a interface aberta de comunicação para pós-processamento Type 1,
integrando-se a qualquer unidade de pós-processamento que seja adequado à impressora e
dentro das especificações da interface.
A solução de impressão será composta por um desbobinador, cortadora em formato A4/A3 e um
empilhador de papel usados, com data de fabricação superior a 2015.

~

BR052020_1HFY

9

22/05/2020

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

Sistema de limpeza da tecnologia D-o-D (Drop on Demand)
Todos os sistemas a jato de tinta que utilizam tecnologia Drop-on-Demand precisam que seus seus
canais de saída de tinta estejam sempre limpos, caso contrário, a tinta não é aplicada de uma
maneira uniforme, além disso, nem todos os canais estão sempre em uso (depende da aplicação a
ser impressa, o que pode provocar o entupimento dos mesmos, de forma que, quando o uso
desses canais são necessários, eles não conseguem aplicar a tinta no momento correto (atraso).
Este comportamento pode causar falhas na impressão, até que o canal esteja completamente
limpo novamente.
Para evitar este tipo de problema, o operador tem a opção de selecionar a impressão das linhas de
limpeza ou a aplicação de pontos aleatórios, assegurando que todos os canais estejam sempre
limpos, produtivos e sem nenhuma obstrução para a próxima aplicação.

Mídia para jato de tinta
A impressão por jato de tinta é normalmente reconhecida como um método pelo qual gotas de
ƚŝŶƚĂƐĆŽ͞ĂƚŝƌĂĚĂƐ͟ƐŽďƌĞĂŵşĚŝĂ͘ĞĨĂƚŽ͕ĂƐŐŽƚĂƐ͞ǀŽĂĚŽƌĂƐ͟ƐĆŽŽƷŶŝĐŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌĐŽŵƵŵ
deste processo. Contudo, o método de produção das gotas, o tipo de tinta utilizada e suas
propriedades variam bastante e influenciam enormemente a qualidade de impressão.
Outro fator que afeta a qualidade da formação da imagem são, obviamente, as propriedades da
superfície do papel. A tinta penetra mais profundamente em superfícies de fibras mais abertas do
que em outras mais fechadas, sendo este um fator que influencia diretamente na densidade de
imagem. Usando diferentes revestimentos sobre a superfície do papel, a qualidade de imagem
através da impressão a jato de tinta pode ser substancialmente alterada.

Tintas e papéis
A tinta com corantes a base de água pode ser impressa em várias superfícies, sempre com boa
qualidade e excepcional velocidade.
Os corantes solúveis em água alcançam com facilidade a saturação e cores mais vivas, graças ao
tamanho da molécula de 1.5 a 4 nanômetros (1 nanômetro = 1/1.000 micrometros, 1 micrometro
= 1/1.000 milímetros). Esta pequena partícula provoca uma refração muito pequena da luz,
alcançando uma grande gama de cores e permitindo que o corante infiltre na maioria das mídias.
A infiltração do corante permite que este tipo de tinta seja usado em diferentes mídias sem o
revestimento necessário para a fixação de tintas pigmentadas.
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Tintas à base de corantes são feitas com
solventes que secam rapidamente ou são
usados métodos de impressão para
aceleração da secagem, como o uso de ar
quente sobre a impressão fresca. Nossa
tinta à base de corantes de alta qualidade
representa a melhor solução quando
comparada em qualidade e preço.
Outros métodos incluem a aplicação de
uma substância à fibra do papel durante a
sua manufatura para conter a tendência
de absorver líquidos e outras formas mais avançadas de revestimento do papel.
Uma vantagem adicional do sistema de tintas à base de corantes é que ele interage quimicamente
com outros agentes. Significa que eles podem se beneficiar mais de agentes aplicados para
aperfeiçoar o brilho e a intensidade das cores.
A combinação da impressão multi-level, com a tinta Océ, a gama de opções de qualidade,
velocidade de impressão e variedade de mídias, posiciona a plataforma de impressoras jato de
tinta Océ em local de destaque no mercado mundial de equipamentos disponíveis a jato de tinta
coloridos.

Considerações em relação ao papel
Com a tecnologia Océ jato de tinta, você trabalha em um ambiente de impressão digital onde a
combinação papel, tinta e gestão de cores têm função muito importante na qualidade final da
impressão de livros ou documentos. Papéis offset, reciclados, tratados ou não, podem ser usados.
A Océ possui laboratórios para testar o seu papel, tanto na Alemanha, quanto nos Estados Unidos.
A classificação de papéis abaixo tem como objetivo auxiliá-lo na identificação do mais apropriado à
sua aplicação.

Papéis comuns
Papéis comuns são produzidos para offset convencional e algumas vezes usados em impressão
digital. Eles não têm propriedades específicas para jato de tinta. São mais adequados para
impressão monocromática, mas podem ser usados para impressões coloridas e que usem o
Custom-Tone®, com qualidade limitada.

Papéis tratados
Papéis tratados têm propriedades específicas para jato de tinta. O custo de aquisição vai variar de
acordo com o tipo de papel e fabricante escolhidos. O custo-benefício desses papéis compensam o
possível valor adicional na economia de tinta. Eles têm excelente qualidade de impressão,
desempenho e são ideais quando usados para impressão de imagens coloridas variáveis que
exigem alta percepção ótica. Além disso, tem propriedades maiores quanto à resistência a água,
umidade e aderência da tinta.
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Papéis revestidos
Papéis revestidos são próprios para impressão de alta qualidade. Hoje, é possível encontrar uma
vasta diversidade de fabricantes e tipos de papel revestido. Apresentam excepcional qualidade
combinada com baixo consumo de tinta.

Papéis especiais
Papéis especiais são normalmente produzidos para impressão de produtos diferenciados, por
exemplo, papel leve para impressão de jornais e papéis fotográficos. Eles podem não ter
propriedades específicas para jato de tinta, mas também podem ser também tratados ou
revestidos.

BR052020_1HFY

12

22/05/2020

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

Controladora ColorStream 3000

Controladora Océ SRA MP
Equipado com a controladora Océ SRA MP, o sistema da ColorStream 3000 foi desenhado para
integração contínua de fluxo de trabalho, atendendo ao grande número de informações e alta
demanda com velocidade elevada de impressão a cores, suportando a tecnologia colorida AFP.

Océ PRISMAproduction V5.06
Sistema de gestão de fluxo de trabalho de alto desempenho. Plataforma unificada para impressão de
alta velocidade. Sistema de spool de impressão que inclui uma grande quantidade de recursos para
fluxos de trabalho de conversão de dados.
Software PRISMA PURGXFWLRQ¶Vprincipais destaques:
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Gerenciador de impressoras e impressões de alta performance e capacidade de
processamento para aplicações comerciais e transacionais.
Totalmente modular e escalável para se adequar aos mais diferentes tipos de entrada de
arquivos, preparação de arquivos e controle das funcionalidades dos equipamentos de
impressão. Permite a expansão da instalação desde uma simples impressora até mais de
um site conectado com vários equipamentos.
Permite o gerenciamento de um ou múltiplos sites de impressão.
Gerencia os equipamentos de folha solta e continua (Canon e outros fabricantes) além dos
equipamentos de acabamento.
Gerenciamento de aplicações customizadas, aplicações monocromáticas e coloridas
Perfeito gerenciamento de todos os PDLs padrão da indústria e fluxos de daos para
aplicações transacionais, mala direta, aplicações de área gráfica e editorial.
Focado no gerenciamento de saídas de Impressão de alto volume para equipametnos
IPDS e não IPDS como dispositivos que geram PDF, PCL, Postscript e dispositivos LCDS.
Fluxo integrado e automatizado de pré-impressão para as liguagens AFP e PDF incluindo
preview, preflighting, melhora de arquivos, manipulação de cores e imagem, imposição.

Interface gráfica baseada em Java para acesso local e remoto
Solução de alta disponibilidade para minimizer quedas na produção.
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Software para Estimar Consumo de Tinta e Gerar Provas de Impressão

TrueProof ¹
Funciona como uma impressora virtual, otimizando e simplificando o processo de pré-impressão.
Estima o consumo de tinta e pré-visualiza as imagens da página a ser impressa e verifica a sua exatidão
ʹ com detalhe de píxel se necessário ʹ antes das aplicações a serem impressas.
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL.
Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de
quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo
com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes. Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o
recebimento da comunicação da ocorrência e o efetivo restabelecimento do serviço.
Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h às
22:00hs em dias úteis de segunda a sexta-feiras, exceto feriados.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Os serviços de atendimento técnico serão prestados nas dependências da Secretaria de
Editoração e Publicações ʹ SEGRAF. Todos os itens necessários para a manutenção preventiva
e corretiva estão cobertos estão inclusos nesta proposta.
Os chamados deverão ser registrados através dos canais:
Email ʹ servicesoce@cusa.canon.com
Telefone ʹ (11) 4950-5000
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;
SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
Manteremos, no local de instalação da solução proposta 3 operadores e 1 supervisor de
produção todos devidamente uniformizados e identificados. A jornada de trabalho será
dividida em 2 turnos 1º turno: 7h às 14:30h 2º turno: 14:30h às 22hs de segunda a sextafeira, exceto sábado, domingos e feriados.
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Ilustração da vista superior da Impressora

Itens adicionais que não estão inclusos e serão necessários para a instalação de acordo com as
especificações técnicas exigidas.
x Compressor de ar
x Sistema de exaustão (um para cada motor de impressão)
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PROPOSTA COMERCIAL
1. Hardware
Item

1.1

Hardware

Equipamento

Itens

Océ ColorStream 3000
usada

Torre 1 e Torre 2 com inversor de papel
em formato em linha
Desbobinador, cortadora e
empilhadora integrados
Controladora SRA/MP
Chiler para Resfriamento de papel
Servidor + Estações de trabalho
PRISMAproduction V5.04

1.2

Sistema

Sistema / Gerenciamento
de impressão e consumo
de Tinta Océ / Canon

TrueProof V5
Inksaver

2.

Serviços Técnicos e Apoio Operacional

Item

2

Mão de obra

Hoário de trabalho

Descrição de cargo

07:00 às 14:30hs

Operador de impressão

07:00 às 14:30hs

Operador de impressão

14:00hs às 22:00hs

Operador de impressão

14:00hs às 22:00hs

Operador de impressão

10:00hs às 18:00hs

Líder de Produção

08:30hs às 17:30hs

Técnico

O monitoramento remoto para a impressora será através da ferramenta ORS (Océ Remote
Service) que estará ativo durante todo período, assim como o suporte à eventuais dúvidas na
operação do equipamento ou PRISMA. O suporte de software para a impressora será realizado
de forma remota e não inclui visitas técnicas, atualizações ou reinstalações.
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DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA
Os serviços serão prestados de acordo com os níveis de serviço abaixo especificados,
estando sujeita a glosas pelo seu descumprimento.
Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os indicadores de
acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de
mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das
ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos
pagamentos mensais. O valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de
ocorrências, de acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos frequentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
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Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos
dos equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão
Responsável, por ocorrência e por equipamento.
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens
1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório ʹ ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da
Descrição
Ocorrência
Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição
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PREÇOS
Item

5

Quantidade

48

6

4500

7

4500

Unidade de
medida

Especificações

Mês

Locação de 01 (hum)impressão,
tecnologia inkjet, que permita
impressões tanto PB (monocromia)
quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou
papel em bobina sem remalina,
incluindo instalação inicial,
configuração, serviços manutenção,
suporte técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças,
componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento,
exceto papel.

Preço Unitário

Páginas
impressas (em Impressão coloridas (policromia) em
milheiros, por ƉĄŐŝŶĂƐϰ͕ƐŽďĚĞŵĂŶĚĂʹĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ
mensal
mês)
Páginas
impressas (em Impressão preto (monocormia), em
milheiros, por ƉĄŐŝŶĂƐϰ͕ƐŽďĚĞŵĂŶĚĂʹĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ
mês)
mensal
TOTAL DO GRUPO

Preço Mensal

Preço Global (48meses)

R$

258.000,00 R$ 258.000,00

R$

12.384.000,00

R$

33,00 R$ 148.500,00

R$

7.128.000,00

R$

14,65

R$

3.164.400,00

1 R$ 472.425,00 R$

22.676.400,00

R$

65.925,00

Condição de pagamento:

Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor relativo à locação (itens 5)
e os valores referentes às páginas efetivamente impressas (itens 6 e 7);
O pagamento do item 5 serão realizados mensalmente, e o período terá início após
assinatura do recebimento definitivo. O primeiro e último pagamento, caso o início da
prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais
pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia de cada mês,
considerando calendário de 30 dias por mês.;
O pagamento referente aos itens 6 e 7 serão realizados mensalmente conforme a
quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado;
Para os fins de pagamento, será apresentado, até o quinto dia útil de cada mês,
documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item SLA;
A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, deverá ocorrer em até 3 dias úteis
no documento de cobrança detalhado, servirá como atestado de recebimento definitivo
mensal para todos os itens da proposta;
A nota fiscal/fatura será enviada em conjunto com os seguintes
comprovantes/documentos:
- CRF;
- CNDT;
- CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
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Termos e Condições Gerais desta Avaliação Técnica Comercial
1. Validade desta proposta: 60 dias
2. Da entrega do Hardware e software (ColorStream 3000, Acabamento Hunkeler desbobinador,
cortadora e empilhador: Os produtos a serem fornecidos pela Canon do Brasil, objeto da presente
proposta, no caso de aceite da mesma e assinatura de contrato, serão destinados ao uso exclusivo
da Senado Federal - SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - SEGRAF .
3. Software e Firmware: As licenças do software e firmware são de propriedade da Canon Inc. e não
são transferidas para o cliente em nenhum momento.
4. Reajuste do valor de Serviço: pela variação anual pelo INPC ou qualquer índice que venha
substiutí-lo. Existe um componente nos custos (Tintas, peças e itens consumíveis) que possuem
preço atrelado a variação cambial. Sugerimos a criação de um gatilho de reajuste anual baseado
nesta variação.

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Instalar os equipamentos detalhados no item 5 no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de
Editoração e Publicações do Senado Federal ʹ SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES SEGRAF , em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165900, deixando-os em perfeitas condições para início de sua utilização nos seguintes prazos, a
contar da assinatura do contrato em GRUPO 2 ʹ 90 (noventa) dias corridos
Maquinários, caminhão plataforma, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos, barramentos,
tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a descarga, instalação
e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da Canon;
Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos no ambiente de
rede do Senado Federal/SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - SEGRAF , do item 5,
deverão ser atestados pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor
responsável pelo contrato, o chefe SEID e o coordenador industrial, mediante termo de
recebimento definitivo.
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Brasília, 22 de maio de 2020.

PROPOSTA Nº 035/2020
Ao
SENADO FEDERAL
A/C: Sr. Fabrício Ferrão Araujo.
Prezados,

A PANACOPY - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA, com sede a
SCLN 103 Bloco "C" subsolo - Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.732-530 fone: (61) 3326-1600 Fax:
(61) 3326-4663, inscrita no CGC/MF sob nº 37.165.529/0001-75 e Inscrição no CF/DF nº
07.325.509/001-98, vem por meio desta propor à V. Sa. a prestação de serviços reprográficos, nas
condições a seguir apresentadas:

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital,
por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças,
componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48
(quarenta e oito) meses consecutivo, de acordo com os termos e especificações do Termo de
Referência.

PLANILHA DE PREÇOS
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ± CONFORME TR EM ANEXO ± DIGITAIS_01
GRUPO 1
Item Qtd Un. medida

1

48

mês

PREÇO
UNITÁRIO

Especificações

Locação de 02 (dois) equipamentos
para impressão colorida, tecnologia
Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta, incluindo
instalação inicial, configuração, serviços
manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, software de
R$
gerenciamento,
inventário
e
24.950,00
contabilização, fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu funcionamento,
exceto papel.

PREÇO
MENSAL

PREÇO
GLOBAL (48
MESES

R$
R$
49.900,00 2.395.200,00

Marca: Canon
Modelo: image PRESS C810

SCLN ± QUADRA 103 ± BLOCO C ± SUBSOLO 47 ± FONE (61) 3326 1600 ± CEP 70732-530
CNPJ 37.165.529/0001-75

±

CF/DF 07.325.509/001-98

±

BRASÍLIA

±

DF

-

BRASIL
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2

3

Páginas
impressas
210 (em
milheiros,
por mês)

48

Impressão colorida, em páginas A4, sob R$
demanda ± estimativa mensal
340,00

R$
R$
71.400,00 3.427.200,00

Locação de 01 (um) equipamentos para
impressão
em
preto,
tecnologia
Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta, incluindo
instalação inicial, configuração, serviços
manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, software de
R$
gerenciamento,
inventário
e
24.950,00
contabilização, fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu funcionamento,
exceto papel.

mês

R$
R$
24.950,00 1.197.600,00

MARCA: CANON
MODELO: vario PRINT 140

4

Páginas
impressas
500 (em
milheiros,
por mês)

Impressão PB (monocromia), em
R$
páginas A4, sob demanda ± estimativa
40,00
mensal

R$
R$
20.000,00 960.000,00
R$
7.980.000,00

TOTAL DO GRUPO

GRUPO 2
Item QTS

5

6

48

Unidade de
medida

mês

Páginas
4,500 impressas
(em

PREÇO
UNITÁRIO

Especificações

PREÇO
GLOBAL (48
MESES

PREÇO
MENSAL

Locação de 01 (um) equipamento
de impressão, tecnologia inkjet, que
permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas
(policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina, incluindo
instalação inicial, configuração,
serviços
manutenção,
suporte
software
de
gerenciamento, R$
R$
R$
inventário
e
contabilização, 283.464,60 283.464,60 13.606.300,80
fornecimento
de
peças,
componentes
e
suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento,
exceto
papel
técnico,
apoio
e
execução
operacional,
MARCA: CANON/ Océ
MODELO: Océ Color Stream 3000
Impressão coloridas (policromia) em
R$
páginas A4, sob demanda ±
36.158,10
estimativa mensal

R$
R$
162.711,45 7.810.149,60

SCLN ± QUADRA 103 ± BLOCO C ± SUBSOLO 47 ± FONE (61) 3326 1600 ± CEP 70732-530
CNPJ 37.165.529/0001-75

±

CF/DF 07.325.509/001-98

±

BRASÍLIA

±

DF

-

BRASIL
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7

milheiros,
por mês)
Páginas
impressas
4,500 (em
milheiros,
por mês)

Impressão preto (monocormia), em
R$
páginas A4, sob demanda ±
16.082,77
estimativa mensal

R$
72.372,47

R$
3.473.878,32
R$
24.890.328,72

TOTAL DO GRUPO

NOME DA EMPRESA
Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos LTDA.
CNPJ
37.165.529/0001-75
DATA DA PROPOSTA:
22/05/2020
VALIDADE DA PROPOSTA (60 dias, no
60 (sessenta) dias
mínimo)
PRAZO DE ENTREGA:
Conforme o edital
Carimbo da Empresa e Assinatura do Responsável Legal:

SCLN ± QUADRA 103 ± BLOCO C ± SUBSOLO 47 ± FONE (61) 3326 1600 ± CEP 70732-530
CNPJ 37.165.529/0001-75

±

CF/DF 07.325.509/001-98

±

BRASÍLIA

±

DF

-

BRASIL

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

PESQUISA DE PREÇOS

CONSULTA BANCO DE PREÇOS

SENADO FEDERAL

Página 1 de 1
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91



   

 (#&+ + '$)()&+% +
*!"$+ +

 ++ ++  + +

S=QKMÃ;=Ã 9MLSQ6SMÃ L 
< PV=Ã=LSQ=Ã RCÃ9=H=7Q6KÃ 6Ã CKOQ=LR6Ã M?C9C6HÃ ;MÃ
=RS6;MÃ R#6Ã  DK=ROÃ =Ã &# &<  8# < >Ã 9$%#<
$%#<%<
<% M7F=SMÃ ;MÃ OQ=@®MÃ
$*/#*$&1 OQM9=RRMÃL  &..,+.#*$&1Ã R9KRÃ$&--&1Ã
=I=SQ³LD9MÃL $*/#*$&1
;fÃ £ Ã |YdÃ YÃ "#$< <  < $% < $ <  $"< r_q YÃ Ã 9LOFÃ ]Ã 
,0$..$,/#$$$&0, Ã_ ÃfdfÃYÃQ£YÃdYÃ K_Y Ã  &1*& Ã R·ÃOY£|#RO ÃdY¤Y fÃdf rYdYÃ
9MLSQ6S6LS= Ã f fÃY Ã Ãf£Ã fff Y fÃ |fmYr Ã fÃ dfÃ £ Ã |YdÃ YÃ = fYÃ &# &<
 8# <<9$%#<%!< s_r YÃÃ9LOGÃ]Ã $* //+ .*1#$$&+++ Ã f Y]f|f_sdYÃYÃ
6|Y fdYÃ WrmÂ Ã *- 6dYÃ RY|Y3Ã *-$&5Ã *-$*Ã fÃ *-$, Ã 6|pY¤r||fÃ Dd£ rY| Ã 9fÃ $.,--$+$ Ã
7Y£fr#ROÃ dY¤Y fÃdf rYdYÃ 9MLSQ6S6;6 Ã f fÃY Ã Ãf£Ã ;rf  Ã RÃ'2(*.1< 2'61<
)'< 145'< _ Ã £{fr¹·Ã dfÃ Y ]YÃ YÃ Y fÃ µÃ  YÃ dÃ Qfm£|Y f Ã dfÃ Hr_r Y¹·Ã YÃ
dY|rdYdfÃdfÃOfm·Ã=}f Àr_Ã dYÃ 9MLSQ6S6LS=Ã £]|r_YdÃÃ ;M=Ã =ªf_£ r¤Ã Rf¹·Ã 
dÃ drYÃ $,#/#*$$0 Ã ;f_f Ã = Yd£Y|Ã  ,/*1/Ã dfÃ $.#&&#*$$*Ã ;f_f Ã = Yd£Y|Ã  ,1/**Ã dfÃ
*,#$.#*$$- Ã ;f_f Ã = Yd£Y|Ã  -&,.1Ã dfÃ $* $&*$$/ Ã JfrÃ ?fdfY|Ã &$-*$Ã dfÃ &/#$/#*$$* Ã
Qf|£¹·Ã 99*/Ã dfÃ*-#$-#*$$. Ã JfrÃ9 |f f YÃ  &*+ÃdfÃ &, &*!*$$. Ã _ ÃYÃY| fY¹ÁfÃ
dYÃHfsÃ9 f f YÃ  &,/Ã dfÃ $/$0 *$&,Ã ;f_f Ã,/1,- Ã dfÃ&.#$/#*$$+Ã fÃ £YÃ  frfÃ
Y fY¹Áf Ã HfrÃ = Yd£Y|Ã  .-,, Ã dfÃ **#&&#&101 Ã HfrÃ ?fdfY|Ã  &++$+#*$&. Ã Qf|£¹·Ã dÃ
Sr]£Y|ÃdfÃ9 YÃdÃ= YdÃdfÃR·ÃOY£| Ã ¼ Ãf fÃsÃ{£ ÃfÃ_ Y YdÃÃ£Y Ãfm£f4Ã
9HVRVH6Ã'Ã ;MÃM7G=SMÃ
& & Ã 6Ã9MLSQ6S6;6Ã]rmYfÃYÃfªf_£ Y Ã YÃk YÃfÃY«Ãdf f sYdÃf fÃ_ Y Ã ]f Ã
_ Ã dfÃ Y_dÃ _ Ã Ã =dr Y~ Ã Kf rYÃ ;f_r r¤ Ã O Y Ã df YrÃ 6fªÃ fÃ 6 YÃ dYÃ
Rf·ÃOÂ]~r_YÃdÃY£ ÃdÃ"3*+:1< .*53;/,(1</7< 
<
&&&Ã

9 Y Y¹·Ã dfÃ f fYÃ ff_rY|r¬YdYÃ YÃ |_Y¹·Ã dfÃ *Ã d£YÃ r fYÃ
drnr YrÃ|r_ µ r_YÃ j£|Ã `|Ã ` Ã j|pZÃ |¡ZÃ g¥|¥gdÃ Ãjgar h Ã
r Y|Y¹· Ã Y£ f¹·Ã dÃ f£sY f  Ã j ¨Yf Ã Y_f¿rÃ fÃ ¤s f Ã dfÃ
r£ Ã fª_f ÃYf| Ã d£Y fÃ +.Ã  r YÃ fÃfrÃ ffÃ _f_£ r¤Ã dfÃ Y_dÃ
_ Ã YÃ £Y sdYdf Ã ff_rjr_Y¹ÁfÃ »_r_YÃ fÃ ]rmY¹ÁfÃ df_r YÃ Ã Kf rY|Ã
;f_r r¤Ã6fªÃCÃfÃdf YrÃYfªÃ :²<CANÃ8>:Ã  <

9HVRVH6Ã~yÃ ;6Ã?MQK6Ã=Ã;MÃOQ6XMÃ;=Ã=W=9V¯®MÃ
* &Ã MÃf£rY f Ãdf¤f·ÃfÃdss]r|r«YdÃYYÃrt_rÃdfÃfY¹·ÃfÃ_ ÃÃ frY f Ã
dfÃ fYÃ »_r_Ã f Ã Y »Ã 2%¦i¢[Ã eu[Ã bveÃ YÃ Y rÃ dYÃ dY YÃ dfÃ YsY £YÃ dÃ
_ Y ÃLf fÃY«Ãf ¶Ãs_£ÃYÃf fmY Ã r Y|Y¹·Ã frY f ÃfÃdrr]r|r¬Y¹·ÃdÃ
f£rY f ÃYYÃ £Ã Y fdfdÃ dÃÃ f£rr Ã dÃKf rY|Ã ;f_s r¤Ã ¿r_Ã 6Ã
96Q69S=QERSD96RÃ ;6RÃ CKOQ=RRMQ6RÃ ;D@CS6DRÃ ]f Ã _ Ã dÃ ¿s_Ã 7Ã 
=RO=9D?C96°´=RÃS±9LD96RÃ@=Q6DRÃ
**Ã 6Ã r Y|Y¹·Ã df¤f¶Ã fÃ fY|r«YdYÃ f|YÃ 9MLSQ6S6;6Ã _ Ã Y_ YpY f Ã dYÃ f£rfÃ
»_r_YÃ dYÃ 9MLSQ6S6LT= Ã _j fÃ _mY YÃ dfÃ r |Y Y¹·Ã dYÃ 9MLSQ6T6;6Ã £fÃ
df¤f¶Ã fÃ Yff YdÃ f Ã Y »Ã (-0(1< ),'4< (123,)14< Y¿Ã YÃ YrY £YÃ dÃ _ Y  Ã
fdÃ £fÃ £Y£fÃ Y| fY¹·Ã Ã _mY YÃ df¤f¶Ã ] fÃ »¤rYÃ Y¤Y¹·Ã dYÃ
9MLSQ6S6LS=Ã
* +Ã 6Ã 9MLSQ6S6;6Ã df¤f¶Ã sr YÃ YYÃ Ã _Ã »_r_Ã dYÃ D fYÃ Mkr_wY|Ã frY f Ã
ff_rYr«YdÃ YÃfY¹·Ã dÃ f£rY f Ã _ Ã _YmYÃ p¶rYÃ r YÃ dfÃ +$Ã  r YÃ pYÃ
YYÃ£ YÃ£Y rdYdfÃ ½r YÃdfÃ$.ÃfrÃ »_x_Ã
*,Ã UiÃeiÃ B~o[º¸Ãe[Ã C¢[~[º¸Ã Rf¶Ã f r rdÃ dfrÃdfÃ __|£¾dYÃYÃs Y|Y¹·Ã Ã
» rÃdÃ_£# frY f ÃfÃ_ Y YdÃÃfÃ k£_rY f Ã dÃf£rY f Ã Ã
Y ]sf fÃdYÃfdfÃdYÃC fYÃMks_rY|"Ã






&**) $*  * (#*'"#**
*   *!%*  **


 (Ã ©§Ã)\lz\|ÃcÃ^Ã









ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

PESQUISA DE PREÇOS

&2175$7260$17,'263(/2
6(1$'2)('(5$/
&2175$72616(


SENADO FEDERAL

Página 1 de 1
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

12345642'889*+,8-

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

./01234156'789':;<=:<:;=>

'?6@2A'@2'12345642
BCDEFEG'HGIJKLF
YGIJKLGI'Z[\IJDJ[JKI
ZDHCFJgLDK
v\wGJK

M7N156'O757P12''QRP6S7TT69:;;;;;UUV:;=WU:X
O.]^_`ab'Oc^^db'.^.efb
hci'`bjk^`ab'lc'R^blmnbM'lc'aoOb^jpna`.'qnl.'Q;>rsUWr>tW<;;;=uh>X
`6N/P1/1xy6'57'78zP7T1'7Tz7S31234151'z1P1'1'zP7T/1xy6'57'T7P{3x6T'57'38zP7TTy6'53|3/12}'z6P'8736'57
53Tz6N3~3235157'7'3NT/121xy6'57'703z187N/6T'N6{6T'u'26S1xy6'u'57'zP3873P6'0T6'7'78'23N1'57'zP650xy6}
3NS203N56'6T'T7P{3x6T'57'81N0/7Nxy6}'1z636'7'T0z6P/7'/SN3S6}'T6/1P7'57'|7P7NS3187N/6}'3N{7N/P36'7
S6N/1~32341xy6}'6PN7S387N/6'57'z7x1T}'S68z6N7N/7T'7'T0zP387N/6T'N7S7TTP36T'z1P1'T70
0NS36N187N/6}'7S7/6'z1z72}'z1P1'1'M7SP7/1P31'57'c53/6P1xy6'7'R0~23S1x7T'56'Mco.lb'Oclc^.q'u
Mc^.O<MO'u'50P1N/7'6'z7P656'57'UV'Q01P7N/1'7'63/6X'87T7T'S6NT7S0/3{6Tr

FJFI

IIDCFJ[LF
:><;V<:;=W
[\DFK
;=<;><:;=W
DHCDF
:><;V<:;=W'1/';h<=;<:;:;

DDJFK

KEFDEFEG
RP7|y6'c27/PN3S6
GLKCK
Vh<:;=W
' 'RP7|y6'c27/PN3S6'

[CEFGCJFK'GHF

q73'=;s:;<;:}'1P/'='u'R1P1'103T3xy6'57'~7NT'7'T7P{3x6T'S680NT}'z657P'T7P'156/151'1'23S3/1xy6'N1
8651235157'zP7|y6}'07'T7P'P7|351'z6P'7T/1'q73r

FKLGI

^'=rh:Urh:h}ss''¡¢£¤' ¥''l7/127T'57'R1|187N/6T'

¦KCJLFJK'CF'DCJGHLF

§''¨7PTy6'53|3/1234151'

GJF©GI

''a/7NT'56'`6N/P1/6'

'ª@«4«¬2A
 KEFDEFEG'EG'EDJD®K

FJF'EG'IIDCFJ[LF FJF'EG'[\DFK ¯G°JK'±CJGHLF
0

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

1 23456789*+,64-,.-/0
= >+8*4-:+-?+@+A7*+,64-B+C7,767D4
0 /3.->+8*4-2:767D4
3 23456789*+,64-,.-/3

/01/210/34
/113/10/3E
311/E10/34
341/010/32

5

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

5
321/E10/34
5

-

6-7+8594-:7;76987<9:96-7+8594-:7;76987<9:96-7+8594-:7;76987<9:96-7+8594-:7;76987<9:9-

0

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91

Processo nº 00200.017611/2018-78

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
ao Contrato nº 0114/2016, celebrado entre a
UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL,
e a empresa 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDA-ME., que tem por
objeto a prestação de serviço de impressão digital,
por meio de disponibilidade e instalação de
equipamentos novos (locação), de primeiro uso e
em linha de produção, incluindo serviços de
manutenção, apoio e suporte técnico, software e
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento
de
peças,
componentes
e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado por sua DiretoraGeral, ILANA TROMBKA, tendo em vista o direito de reajuste resguardado na Cláusula
Sétima do Contrato, documento nº 00100.171671/2018-63, a autorização Exmo. Senhor
Primeiro-Secretário, documento nº 00100.104369/2019-81, a aprovação do Senhor DiretorExecutivo de Contratações, documento nº 00100.005905/2019-66, e as demais informações
contidas no Processo nº 00200.017611/2018-78, resolvem aditar o Contrato nº 0114/2016,
com base na sua Cláusula Sétima, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída
pelo Anexo V à Resolução nº 13/2018, no Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015, na Lei
nº 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Os preços do Contrato nº 0114/2016 ficam reajustados em 4,00414%, correspondente à
variação do INPC/IBGE referente ao período compreendido entre outubro de 2017 (mês do
primeiro aniversário do termo de recebimento definitivo) e outubro de 2018 (mês do segundo
aniversário do termo de recebimento definitivo).
PARÁGRAFO ÚNICO ± O valor global estimado do Contrato nº 0114/2016 passa de
R$ 4.759.977,45 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e
sete reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 4.861.873,36 (quatro milhões, oitocentos e
sessenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), a vigorar desde 4
de outubro de 2018, conforme planilha em anexo.

Senado Federal ± Via N2 ± Unidade de Apoio II ± CEP 70165-900 ± Brasília-DF
Telefone: +55 (61) 3303-4334
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Processo nº 00200.017611/2018-78

CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Natureza de Despesa
339040, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2019NE001484, de 30 de
julho de 2019.
PARÁGRAFO ÚNICO ± Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenhos,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
A CONTRATADA deve apresentar a complementação da garantia, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar do recebimento da via assinada deste instrumento, visando atender ao
reajuste, em conformidade com a CLÁUSULA DÉCIMA ± DA GARANTIA do Contrato
original, c/c o art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO ± Não se admitirá garantia cujo respectivo documento contenha
qualquer termo ou condição que limitem ou frustrem a plena execução do seu valor.

CLÁUSULA QUARTA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original e do
Primeiro Termo de Apostilamento, não expressamente alterado por esse Termo.

Brasília-DF, _____ de _______________ de 2019.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC
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Fonte de Pesquisa

Pesquisa de Preço

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Data: 29 de maio de 2020

Empresas consultadas para cotação que APRESENTARAM propostas:
Nº

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor
e (ou) Empresa

DDD

Telefone

Fax
-

E-mail

1

12/05/2020 09.546.976/0001-39

3EX – Soluções Digitais

61

3033-5551

2

26/05/2020 86.524.352/0001-61

Reprocópia Sistema de Impressão

32

3311-4350 3311-4350 reprocopia@reprocopia.com.br

3

22/05/2020 46.266.771/0001-26

Canon do Brasil

11

8986-8414

4

22/05/2020 37.165.529/0001-75

Panacopy - Com.Equip.Reprog. Ltda.

61

3326-1600 3326-4663 raphael@panacopy.com.br

-

tiago@3ex.com.br

fyoshimoto@cusa.canon.com-

Contato
Tiago Osmala
Ivan Assunção
Fernando Yoshimoto
Raphael de Faria

Contratos nºs 114 e 116 / SENADO
FEDERAL
Contrato 88/2019 - IMESP

Fonte de Pesquisa

PE Nº 027/2019

Senado Federal
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Cotações

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Reprocópia
Sistema de
Impressão

3EX – Soluções
Digitais

Panacopy Com.Equip.Reprog.
Ltda.

Canon do Brasil

Contratos nºs 114 e
Contrato 88/2019 116 / SENADO
IMESP
FEDERAL

Contrato Atual

Órgão Público

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

1

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

1 Milheiro

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

3
4

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal

5

6
7

TOTAL GERAL

1

Mês

Mês

1 Milheiro

1

34.019,72

24.000,00

49.900,00

36.752,10

30.555,54

470,00

380,00

340,00

170,94

100,00

24.005,61

10.000,00

24.950,00

7.372,75

32,00

80,00

40,00

21,0650

106.936,27

Mês

160.000,00

258.000,00

283.464,60

1 Milheiro

60,00

33,00

36,15810

1 Milheiro

18,84

14,65

16,08277

194.538,84

-

358.746,84

-

50,00

11,88

-

-

-

-

Legenda:
N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

Cotações

Senado Federal
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Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL MENSAL POR ITEM
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) - TOTAL POR ITEM
Item

1
2

3
4

5

6
7

Discriminação dos materiais (especificações)

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda
TOTAL MENSAL DO GRUPO 01
GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
TOTAL MENSAL DO GRUPO 02

TOTAL MENSAL GRUPOS 01+02

TOTAL GERAL

Total Mensal Por Item

Qtde.

Un.

1

Mês

3EX – Soluções
Digitais

Reprocópia Sistema
de Impressão

Canon do Brasil

Panacopy Com.Equip.Reprog.
Ltda.

Contratos nºs 114 e
116 / SENADO
FEDERAL

Contrato 88/2019 IMESP

34.019,72

24.000,00

N/C

49.900,00

36.752,10

30.555,54

94.000,00

76.000,00

N/C

68.000,00

34.188,00

20.000,00

24.005,61

10.000,00

N/C

24.950,00

7.372,75

0,00

16.000,00

40.000,00

N/C

20.000,00

10.532,50

25.000,00

168.025,33

150.000,00

0,00

162.850,00

88.845,35

75.555,54

N/C

160.000,00

258.000,00

283.464,60

106.936,27

0,00

3.500 Milheiro

N/C

210.000,00

115.500,00

126.553,35

0,00

0,00

4.000 Milheiro

N/C

75.360,00

58.600,00

64.331,08

47.520,00

0,00

0,00

445.360,00

432.100,00

474.349,03

154.456,27

0,00

168.025,33

595.360,00

432.100,00

637.199,03

243.301,62

75.555,54

168.025,33

595.360,00

432.100,00

637.199,03

243.301,62

75.555,54

200 Milheiro

1

Mês

500 Milheiro

1

Mês

Senado Federal
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Total Anual Por Item

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL ANUAL POR ITEM
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) - TOTAL POR ITEM
Item

1
2

3
4

5

6
7

Discriminação dos materiais (especificações)

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda
TOTAL ANUAL DO GRUPO 01
GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
TOTAL ANUAL DO GRUPO 02

TOTAL MENSAL GRUPOS 01+02

TOTAL GERAL

Total Anual Por Item

Qtde.

12

Un.

Mês

3EX – Soluções
Digitais

Reprocópia Sistema
de Impressão

Canon do Brasil

Panacopy Com.Equip.Reprog.
Ltda.

Contratos nºs 114 e
116 / SENADO
FEDERAL

Contrato 88/2019 IMESP

408.236,64

288.000,00

N/C

598.800,00

441.025,20

366.666,48

1.128.000,00

912.000,00

N/C

816.000,00

410.256,00

240.000,00

288.067,32

120.000,00

N/C

299.400,00

88.473,00

0,00

192.000,00

480.000,00

N/C

240.000,00

126.390,00

300.000,00

2.016.303,96

1.800.000,00

0,00

1.954.200,00

1.066.144,20

906.666,48

N/C

1.920.000,00

3.096.000,00

3.401.575,20

1.283.235,24

0,00

42.000 Milheiro

N/C

2.520.000,00

1.386.000,00

1.518.640,20

0,00

0,00

48.000 Milheiro

N/C

904.320,00

703.200,00

771.972,96

570.240,00

0,00

0,00

5.344.320,00

5.185.200,00

5.692.188,36

1.853.475,24

0,00

2.016.303,96

7.144.320,00

5.185.200,00

7.646.388,36

2.919.619,44

906.666,48

2.016.303,96

7.144.320,00

5.185.200,00

7.646.388,36

2.919.619,44

906.666,48

2.400 Milheiro

12

Mês

6.000 Milheiro

12

Mês
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Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL DA CONTRATAÇÃO POR ITEM
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) - TOTAL POR ITEM
Item

1
2

3
4

5

6
7

Discriminação dos materiais (especificações)

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda
TOTAL DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO 01
GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
TOTAL DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO 02

TOTAL MENSAL GRUPOS 01+02

TOTAL GERAL

Total da Contratação Por Item

Qtde.

48

Un.

Mês

9.600 Milheiro

48

Mês

24.000 Milheiro

48

Mês

3EX – Soluções
Digitais

Reprocópia Sistema
de Impressão

Canon do Brasil

Panacopy Com.Equip.Reprog.
Ltda.

Contratos nºs 114 e
116 / SENADO
FEDERAL

Contrato 88/2019 IMESP

1.632.946,56

1.152.000,00

N/C

2.395.200,00

1.764.100,80

1.466.665,92

4.512.000,00

3.648.000,00

N/C

3.264.000,00

1.641.024,00

960.000,00

1.152.269,28

480.000,00

N/C

1.197.600,00

353.892,00

N/C

768.000,00

1.920.000,00

N/C

960.000,00

505.560,00

1.200.000,00

8.065.215,84

7.200.000,00

0,00

7.816.800,00

4.264.576,80

3.626.665,92

7.680.000,00 12.384.000,00 13.606.300,80

5.132.940,96

0,00

N/C

168.000 Milheiro

N/C 10.080.000,00

5.544.000,00

6.074.560,80

0,00

0,00

192.000 Milheiro

N/C

2.812.800,00

3.087.891,84

2.280.960,00

0,00

0,00 21.377.280,00 20.740.800,00 22.768.753,44

7.413.900,96

0,00

8.065.215,84 28.577.280,00 20.740.800,00 30.585.553,44

11.678.477,76

3.626.665,92

8.065.215,84 28.577.280,00 20.740.800,00 30.585.553,44

11.678.477,76

3.626.665,92

3.617.280,00
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Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS / VALOR MENSAL DO CONTRATO
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

1
2

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coeficiente de
(R$)
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

1

Mês

200 Milheiro

24.000,00

34.019,72

35.045,47

9.575,80

27%

34.019,72

34.019,72

100,00

340,00

292,19

152,69

52%

292,19

58.438,00

7.372,75

17.002,81

16.582,09

9.188,15

55%

16.582,09

16.582,09

21,07

40,00

44,61

22,45

50%

40,00

20.000,00

3
4

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

1

Mês

500 Milheiro

TOTAL MENSAL DO GRUPO 01 =

-

129.039,81

-

5

6
7

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal

-

1

Mês

106.936,27

209.000,00

202.100,22

82.812,14

41%

202.100,22

202.100,22

3.500 Milheiro

33,00

36,16

43,05

14,76

34%

36,16

126.560,00

4.000 Milheiro

11,88

15,37

15,36

2,90

19%

15,36

61.440,00

-

TOTAL MENSAL DO GRUPO 02 =

390.100,22

-

Planilha Estimativas Mensal
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Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS / VALOR MENSAL DO CONTRATO
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coeficiente de
(R$)
Variação (1)

TOTAL MENSAL DO CONTRATO =

Unitário
(2)

Total

519.140,03

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU).
É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto
de dados em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:
Levantamento de Preços - COGEP

Órgão Técnico - SEGRAF

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)
Fabrício Ferrão Araujo
Diretor da SEGRAF

Sílvio José Campo Dall'Orto
Técnico Legislativo

Planilha Estimativas Mensal

Senado Federal

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 32C2C7A8003694D5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

Página 7 de 11

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.055649/2020-91
https://d.docs.live.net/d56e6d6f4d3a0e4f/Documentos/2020_Sol_Pub_Nova_02 grupos 06 itens/2020_Sol_Pub_Nova_02 grupos 06 itens/08_Montagem_Do_Proc_Mapa_De_Precos/08_Comparativo_Mapa_Precos_Geral_(2).xls\Planilha Estimativas
Anual Estimativas Anual
Planilha

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS / VALOR ANUAL DO CONTRATO
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

1
2

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

Mediana (R$)

Desvio Padrão Coeficiente de
(R$)
Variação (1)

Média (R$)

Unitário
(2)

Total

12

Mês

2.400 Milheiro

24.000,00

34.019,72

35.045,47

9.575,80

27%

34.019,72

408.236,64

100,00

340,00

292,19

152,69

52%

292,19

701.256,00

7.372,75

17.002,81

16.582,09

9.188,15

55%

16.582,09

198.985,08

21,07

40,00

44,61

22,45

50%

40,00

240.000,00

3
4

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

12

Mês

6.000 Milheiro

TOTAL ANUAL DO GRUPO 01 =

-

1.548.477,72

-

5

6
7

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal

-

12

Mês

106.936,27

209.000,00

202.100,22

82.812,14

41%

202.100,22

2.425.202,64

42.000 Milheiro

33,00

36,16

43,05

14,76

34%

36,16

1.518.720,00

48.000 Milheiro

11,88

15,37

15,36

2,90

19%

15,36

737.280,00

-

TOTAL ANUAL DO GRUPO 02 =

4.681.202,64

-

Planilha Estimativas Anual
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Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS / VALOR ANUAL DO CONTRATO
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coeficiente de
(R$)
Variação (1)

TOTAL ANUAL DO CONTRATO =

Unitário
(2)

Total

6.229.680,36

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU).
É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto
de dados em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:
Levantamento de Preços - COGEP

Órgão Técnico - SEGRAF

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)
Fabrício Ferrão Araujo
Diretor da SEGRAF

Sílvio José Campo Dall'Orto
Técnico Legislativo

Planilha Estimativas Anual
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Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS - VALOR TOTAL DO CONTRATO
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

1
2

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

Mediana (R$)

Desvio Padrão Coeficiente de
(R$)
Variação (1)

Média (R$)

Unitário
(2)

Total

48

Mês

9.600 Milheiro

24.000,00

34.019,72

35.045,47

9.575,80

27%

34.019,72

1.632.946,56

100,00

340,00

292,19

152,69

52%

292,19

2.805.024,00

7.372,75

17.002,81

16.582,09

9.188,15

55%

16.582,09

795.940,32

21,07

40,00

44,61

22,45

50%

40,00

960.000,00

3
4

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão
em preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta
Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

48

Mês

24.000 Milheiro

TOTAL ANUAL DO GRUPO 01 =

-

6.193.910,88

-

5

6
7

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA
Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inkjet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal
Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda – estimativa mensal

-

48

Mês

106.936,27

209.000,00

202.100,22

82.812,14

41%

202.100,22

9.700.810,56

168.000 Milheiro

33,00

36,16

43,05

14,76

34%

36,16

6.074.880,00

192.000 Milheiro

11,88

15,37

15,36

2,90

19%

15,36

2.949.120,00

-

TOTAL ANUAL DO GRUPO 02 =

18.724.810,56

TOTAL GERAL DO CONTRATO =

Planilha Est. Valor Total
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Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS - VALOR TOTAL DO CONTRATO
Objeto: Solução de impressão folha solta (Monocromática e Colorida) e Formulário Contínuo/Bobina (Monocromática e Colorida)
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão Coeficiente de
(R$)
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU).
É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto
de dados em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:
Levantamento de Preços - COGEP

Órgão Técnico - SEGRAF

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)
Fabrício Ferrão Araujo
Diretor da SEGRAF

Sílvio José Campo Dall'Orto
Técnico Legislativo

Planilha Est. Valor Total

Senado Federal
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Ofício ri5 0 5 /2 0 2 0 -COGEP
Brasília, 01 de junho de 2020.

ASSUNTO: Encaminhamento acerca da
pesquisa de preços
Senhor
GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA
Coordenador da COATC
Senado Federal

Encaminhamos a pesquisa de preços gráficas para contratação de impressoras
digitais da SEGRAF. 0 modelo a ser adotado será uma parcela fixa e outra variável,
diferentemente do modelo de franquia atualmente adotado.
Assim, para fins de composição de preço estimado e montagem da cesta de
preços detalhada no documento 00100.053013/2020-13, optamos por dividir os valores
dos itens 1 e 2 do contrato 114/2016 e 116/2016, da seguinte forma:
Total mensal do contrato 1 1 6 /2 0 1 6 - R$ 102.995,20
Item 1:

50% do valor atribuído à locação das máquinas - R$ 36.752,10,
equivalente aos R$ 36.752,10 do item 1 da nova contratação.
50% do valor atribuído as páginas impressas - R$ 36.752,10,
perfazendo um total de R$ 170,94 por milheiro impresso no
contrato atual, equivalente aos R$ 34.188,00 do item 2 da
estimativa de preços para a nova contratação.

Item 2:

50% do valor atribuído à locação das máquinas - R$ 14.552,50,
equivalente aos R$ 7.372,75 do item 3 da estimativa de preços
para a nova contratação., haja vista tratar-se de uma máquina
apenas (diferentemente do atual contrato, que conta com duas
máquinas).
50% do valor atribuído as páginas impressas - R$ 14.552,50,
perfazendo um total de R$ 21,07 por milheiro impresso no
contrato atual, equivalente aos R$ 10.532,50 do item 4 da
estimativa de preços para a nova contratação.
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Total mensal do contrato 116/2016 - R$ 213.872,54, considerando o reajuste
retroativo que está em via de assinatura.
Item 1:

50% do valor atribuído à locação das m áquinas- R$ 106.936,27,
equivalente aos R$ 106.936,27 do item 5 da nova contratação.
50% do valor atribuído as páginas impressas - R$ 106.936,27,
perfazendo um total de R$ 11,88 por milheiro impresso no
contrato atual, equivalente aos R$ 47.520,00 do item 7 da
estimativa de preços para a nova contratação.

Quanto ao item 6 da nova contratação, o mesmo não guarda relação com
nenhum outro contrato público pesquisa e/ou existente no mercado.

Atenciosamente,
FABRÍCIO FERRÃO ARAÚJO
Diretor da SEGRAF
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Processo n“ 00200.001884/2020-15
Em 18 de junho de 2020.
Ofício. n“ 0167/2020-COCVAP/SADCON
Assunto: Assunto: Pedido de complementação de
informações ao órgão técnico__________________
Senhor Coordenador de Controle e Validação de Processos,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Editoração e Publicações para a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital, por meio
de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu flmcionamento, exceto papel, durante48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
O Documento de Oficialização de Demanda possui o NUP 00100.016250/2020-95.
Da apreciação da última versão do Termo de Referência (TR) elaborado pelo órgão
técnico e registrado no SIGAD sob NUP 00100.055601/2020-83, verificamos a presença dos
itens obrigatórios previstos no inciso II do art. 11 do ADG n. 09/2015.
A pesquisa de preços foi registrada no documento de NUP 00100.055649/2020-91 e
consolidada na Planilha de Estimativa de Despesas disposta no mesmo documento. Acerca da
pesquisa, no documento de NUP 00100.055248/2020-31, o órgão técnico informa a
equivalência de valores feitas a partir dos contratos 114/2016 e 116/2016 de forma que ambos
sejam capazes de fomentar a pesquisa atual. No primeiro quadro (CT 114) do documento acima,
os valores informados pelo órgão técnico, se somados, não resultam no valor mensal informado
de R$102.995,20, e ainda, não conseguimos encontrar os valores unitários de R$170,94,
R$7372,72 e R$21,07 informados.
Quanto ao segundo quadro, referente ao CT 116/2016, o órgão técnico informou ter
utilizado um valor de reajuste que ainda está em vias de ser assinado. Sendo assim, não há como
essa COCVAP verificar esse valor, uma vez que o mesmo não foi aprovado.
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Processo n“ 00200.001884/2020-15
Ainda sobre a pesquisa, identificamos que o coeficiente de variação (CV) está acima de
50% para os seguintes itens que utilizaram a média como critério:
•

Item 2 CV de 52%; e

•

Item 3 CV de 55%>

Com o objetivo de buscar maior grau de homogeneidade entre as amostras,
recomendamos ao órgão técnico a adoção de uma das seguintes providências:
1. Substituir a média pela mediana como critério estatistico de obtenção do valor
de referência para esses itens, tendo em vista que o CV não representa medida
de variabilidade em relação à mediana, e sim à média, uma vez que corresponde
à razão entre o desvio-padrão e a média; ou
2. Caso opte por manter a média como critério estatistico de obtenção do valor de
referência para esses itens, o órgão técnico poderá desconsiderar as amostras
que, em seu entendimento, revelem-se evidentemente fora da média de mercado
(outliers), em consonância com os Acórdãos 2943/2013 e 2637/2015, ambos do
Plenário do TCU.
E ainda, solicitamos:
a)

A memória de cálculo utilizada para a equivalência dos valores referente ao
Contrato 114/2016;

b)

Utilização do valor vigente para o CT 116/2016, uma vez que o reajuste ainda
não foi autorizado; e

c)

Caso haja alteração no valor estimado, o item 16 do TR deverá ser retificado
de acordo com a nova realidade da Planilha de Estimativa de Despeasas.

Após, os autos devem retornar a esta COCVAP para continuidade da instrução.
Respeitosamente,
Revisor
(verificar assinatura digital)

Polyanna Magda Cardoso Santos Passos
Ajudante Parlamentar
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Processo n“ 00200.001884/2020-15
(verificar assinatura digital)

Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso
Chefe de Serviço

De acordo.
A SEGRAF, para complementação de informações.
(verifiicar assinatura digital)

EMERSON JADER PANDINI
Coordenador da COCVAP
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TERMO DE REFERÊNCIA - IMPRESSORES DIGITAIS

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital,
por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio
e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivoS, de
acordo com os termos e especificações deste Termo de Referência:
2 - CONTRATOS VIGENTES A SUBSTITUIR

N5 Contrato
114/2016

Término da

Objeto
Contratação

de

empresa

vigência
especializada

para

a

03/10/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
116/2016

Contratação

de

empresa

especializada

para

a

21/11/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
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técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:

GRUPO 1
Item

Quantidade

1

48

Unidade

Especificações

CATSER

Locação de 02 (dois) equipamentos para

17990

de medida
mês

impressão colorida, tecnologia Laser/Led,
para

impressão

em

papéis

e

cartões,

tipologia folha solta, incluindo instalação
inicial,

configuração,

manutenção,
execução

suporte

serviços
técnico,

operacional,

apoio

software

de
e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papeL
2

200

Página
impressa

Impressão colorida, em páginas A4, sob

23175

demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
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3

48

mês

Locação de 01 (um) equipamento

para

17990

impressão em PB (monocromia), tecnologia
Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões,

tipologia

folha

solta,

incluindo

instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

software

e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papeL
4

500

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

23175

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

GRUPO 2
Item

Quantidade

5

48

Unidade

mês

CATSER

Especificações

de medida
Locação

de

01

(um)

equipamento

de

17990

impressão, tecnologia inkiet, que permita
impressões tanto PB (monocromia) quanto
coloridas (policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina, incluindo instalação inicial,
configuração,
suporte

serviços de

técnico,

apoio

manutenção.
e

execução

operacional, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de
peças,

componentes

e

suprimentos

necessários para seu funcionamento, exceto
papel.
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6

3.500

Página
impressa

Impressão colorida (policromia) em páginas

23175

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
7

4.000

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

23175

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

4 - JUSTIFICATIVA

0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de préimpressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente utilizada
- tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrim ento da impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema
convencional de impressão offset.
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A opção pela locação é mais vantajosa ao Senado se considerarmos a rápida depreciação
dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. No sistema de locação,
também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à mão de obra
aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar, também, a gestão sustentável e,
sobremaneira, a transparência financeira que o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso
IVIacroprocesso Elemento

Comparação
Insourcing

Análise
Outsourcing

Custos trabalhistas estão

Finanças

Custos

associados

trabalhistas

interna.

(admissão,

VANTAGEM

a

0

gestão

contrato

permite

outsourcing

demissão,

transferir

impostos, etc..)

contratado

de

para
a

o

totalidade

custo.
Os custos de revisão de
projeto são menores para
um sistema de outsourcing,

Custos de revisão
Finanças

(revisão de projeto
e

adequação

haja
VANTAGEM

de

projeto)

vista

que

imobilização
tampouco

de

não

há

capital,

despesas

para

transporte e readequação
do parque gráfico.
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Em

um

sistema
a

outsourcing,

Custos
Finanças

empresa

CONTRATADA

fica

responsável

pela

manutenção dos serviços e

de

possui

manutenção
(manutenção

de

VANTAGEM

dos

equipamentos)

maior

poder

de

barganha

perante

fornecedor,

além de ter

acesso

o

facilitado

fabricante

e

ao
maior

celeridade para compra e
entrega dos equipamentos.
Custo

0

de

Finanças

de
VANTAGEM

aplicar o dinheiro
entre

do

não

haver

necessidade

oportunidade
(oportunidade

fato

de

imobilização

de

permite

que

Administração

diferentes

capital
a
Pública

possa investir o dinheiro

opções)

em outras fontes.
Não

há

necessidade

de

investimento imediato para
Finanças

Necessidade

de

VANTAGEM

investimento

o sistema terceirizado de
impressão. Os valores são
computados como despesa
corrente
Identifica-se

que

equipamentos

gráficos

possuem uma depreciação
Finanças

Formação

acelerada

de

VANTAGEM

patrimônio

-

conformidade

em
com

o

Regulamento do Imposto
de Renda, pelo fato das
máquinas

no

Senado

funcionarem 18 horas por
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dia. Além disso, tornam-se
obsoletas

muito

rapidamente,

e

são

leiloadas com valor residual
ínfimo.

0 sistema de outsourcing
apresenta
eventual
inserir
Tecnologia

para

Para inserção de

VANTAGEM

novas máquinas

vantagem

na

necessidade

de

novas

máquinas

realizar

adequação

tecnológica.
com

Contratos

prazo

duração

menor

permitem

constante

de
uma

renovação das

máquinas.
Os riscos de não adequação
Tecnologia

Para

de

adequação

VANTAGEM

de softwares

softwares

inteiramente
para

é

transferido

a

empresa

CONTRATADA.
0 contrato de outsourcing
pode exigir prazo máximo
para
Riscos

De

quebra

atendimento

caso

haja problemas ou quebra

de

VANTAGEM

equipamento

no equipamento, ou até
mesmo

manter

uma

empresa

\n

para

operação

e

loco

manutenção

imediata.
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de compra ou manutenção
postergados
Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

devido

à

burocracia

processual

diminuído
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no

sistema

é
de

terceirização.
Caso

Do surgimento de
Riscos

novas
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novas alternativas
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VANTAGEM
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o

sistema
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Máquinas

em

linha

de

produção no setor digital
são

muito

segmentadas,

havendo
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fornecedores
De
Riscos

produzem.

dependência

dos

as

Assim,

presume-se que o risco de

fabricantes

(peças

que

de

VANTAGEM

dependências

dos

reposição,

fabricantes seja maior no

suporte, etc.)

sistema insourcing,

pelos

mesmos motivos expostos
na avaliação do custo de
manutenção: maior acesso
ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.
A
De
Riscos

contratação

empresa

suporte

de

uma

especializada

dispensa a necessidade de

(correção e auxílio
VANTAGEM

para execução do

manter

um

suporte

interno. 0 risco fica todo

processo)

com

a

empresa

CONTRATADA.
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de

Os processos de ajuste de

demanda (ajustar

demanda são imediatos no

De

ajuste

a

Processo

demanda

oscilações)

contratuais.

De adequação da

0 trabalho de adequação é

técnica

mesmo,

independentemente

da

escolha.

Gerencial

A

e
para

autonomia

genericamente,

administrativa
tom ar

ajustes

o
Vantagem não identificada

parque gráfico)

(facilidade

de

não

dependendo

(mudança física no

Autonomia

insourcing,

conforme

planta

Processo

sistema

VANTAGEM

é,

maior no

sistema insourcing, pois a
VANTAGEM

gestão fica completamente

novas

centralizada

decisões)

na

organização.
No processo insourcing a
confidencialidade

dos

documentos é mantidade
com maior nível do que no
sitema de outsourcing, no
Confidencialida
de

De documentos

qual os funcionários não

VANTAGEM

possuem

vínculo

com

SEGRAF.

a

direto
Cabe

destacar que os trabalhos
da

SEGRAF

envolvem

raramente

trabalhos

que

exijam confidencialidade.
Alocação

0 processo de terceirização

de

permite que os servidores

funcionários/servi
dores

RH

do Senado Federal sejam

(correta

designação
funcionários

VANTAGEM

dos

alocados em áreas fins, não
precisando

e

se

diretamente

servidores)

envolver
com

a

operação das máquinas.
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0

Treinamento
RH

trein am ento

parte

de

funcionários/servi

VANTAGEM

da

não

necessidade

treinar

por

empresa

CONTRATADA,
havendo

dores

fica

de

funcionários

internos.

Gestão

do

0 conhecimento sobre as

conhecimento
(manutenção

RH

com

com

o

sobre

o

mais

facilidade

quando aplicado o modelo

aprendizado

de insourcing.

contínuo)

4.1

e

processo produtivo é retido

VANTAGEM

conhecimento
adquirido

máquinas

do

- AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:
- Média de impressão dos últimos 40 meses nas tecnologias digitais da SEGRAF;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de demandas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
- Similaridade com o modelo de contrato recentemente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);
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Abaixo, segue tabela de consumo dos últimos 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800

jui/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600
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fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

- LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos, bem como prestar os
serviços elencados neste term o de referência no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de
Editoração e Publicaçõesdo Senado Federal -SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo
II do Senado Federal, localizado à via N2, Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Para o completo atendimento das soluções propostas no presente term o de referência,
deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem
com prometer o caráter competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade
necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
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Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura reflete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.

6.1 - ITEM 1 - GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO
COLORIDA

6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 320 x 480mm;

6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);

6.1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m^;
6.1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g /m ^ para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A
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presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja,
gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas características técnicas);

6.1.8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.1.13 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
6.1.15 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
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Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.1.16 - Modelos de referência: RICOH C7200, XEROX VERSANT 180, KONICA C3080,
CANON C810.
6.2 - ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
6.2.1

- A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.2.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens

com cobertura média de 55% da página;
6.2.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6 .2 .3 .1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.2.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.2.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 1 do presente termo de referência;

6.3 - ITEM 3 - GRUPO 1 - LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM
PRETO
6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
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6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por
minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso)
por equipamento;
6.3.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);

6.3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.3.12 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
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6.3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 - Memória RAIVI de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.3.14 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office".
6.3.15 - Modelos de referência: RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA 144, KONICA 6136P,
CANON VARIOPRINT 140.
6.4 - ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.4.1

- A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e

traços com cobertura média de 7 % da página;
6.4.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
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6.4.3.1

- Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;

6.4.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.4.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 3 do presente termo de referência;
6.4.5.1- Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente term o
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conforme item 9.2.9 no presente term o de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 - GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL,
TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB (MONOCROMIA) QUANTO
COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU
PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,

6.5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;

6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto,
equivalente a 500 folhas) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;

6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;

6.5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo
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aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratam ento prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;

6.5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema "roN", que permita
utilização de bobinas com 17" de largura (limite superior mínimo aceitável);

6.5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;

6.5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4
em linha;

6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;

6.5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no form ato PDF;

6.5.10 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, trifásica. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas
na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer
estabilizadores de energia para o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;

6.5.11 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;

6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;

6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
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6.5.14 - Modelos de referência: XEROX INKJETTRIVOR, OCÉ COLORSTREAM 6000 SERIES,
RICOH PRO VC 40000 .

6.6

- ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,

SOB DEMANDA
6.6.1

- A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 5 do presente term o de referência;
6.7

- ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB

DEMANDA
6.7.1

- A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.7.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;
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6.7.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.7.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.7.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 5 do presente termo de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP

A licitante vencedora deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos,

PCs,

monitores,

etc), devidamente

licenciados,

necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente W indows/Netware;
suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como Adobe, Acrobat, Corel
Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros), e conectividade TCP/IP
com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO

A licitante deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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9

-

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E EXECUÇÃO

OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

9 .1 -DEFINIÇÕES GERAIS:
9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
9.1.3 - Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e term inar em outro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às ShOOh da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
9.1.5 - Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecimento do serviço.

9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
9.2.1

- A licitante deverá prestar serviços de manutenção "on site", isto é, prestados no

Serviço de Impressão Digital da SEGRAF - SEID -, para a realização de manutenções preventivas
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e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal, por
meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
9.2.2 - A licitante deverá possuir técnicos de plantão, munidos de aparelho celular,
prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da SEGRAF, compreendido
em dias úteis das 7h às 22h00.
9.2.3 - A licitante identificará ju nto ao executor do contrato seu preposto ou empregado
com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato (telefone e/ou
e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal dos
empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.
9.2.4 - Caso a(s) licitante(s) considere(m) necessária alocação de pessoal residente e/ou
composição de estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua
acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
9.2.5 - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos disponibilizados ao
SENADO.
9.2.6 - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação formal entre contratante e CONTRATADA, em modelo a ser definido com o
gestor do contrato, prioritariamente o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;
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9.2.7 - 0 restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.
9.2.8 - 0 início atendimento referente ao restabelecimento do serviço não poderá
ultrapassar 4hs, contado a partir do recebimento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador
à(s) CONTRATADA(s).
9.2.9 - 0 térm ino do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a partir do início do atendimento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá em itir
relatório circunstanciado informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.

9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não atendimento aos prazos
estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para reestabelecimento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente termo.

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fato à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fechamento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser definido em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
como a hora de abertura e fechamento do chamado. Caso o Senado Federal não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.

9.2.12 - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equipamento das dependências
da SEGRAF, a licitante deverá solicitar ao gestor do contrato a autorização de saída.
9.2.13 - Substituição definitiva de equipamentos; a licitante substituirá equipamentos
que venham a apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes, no prazo máximo de 60 dias
corridos, contados do recebimento da solicitação pelo órgão fiscalizador.
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9.2.14 - A consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os seguintes casos:
9.2.14.1 - ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal,
dentro

de

um

período

contínuo

qualquer

de

trinta

dias;

9.2.14.2 - soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse
sessenta horas úteis dentro de um período contínuo qualquer de trinta dias.
9.2.14.3 - apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
9.2.15 - No caso de substituição em caráter definitivo dos equipamentos, devem ser
mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do equipamento original
objeto da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
9.3.1 - A licitante prestará serviços de suporte técnico ao órgão fiscalizador, bem como
auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que possibilitem a racionalização
do uso das máquinas.
9.3.2 -

A licitante auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades

relacionadas à

determinação da configuração mais adequada para implementação de políticas de segurança de
informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
9.3.3 - Mudança do local de instalação; A SEGRAF reserva-se o direito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela licitante 1 (uma) vez
durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de andar/prédio, oportunidade em
que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de instalação no novo local em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do comunicado, não podendo, em
hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
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9.3.3.1 - 0 transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da
licitante.
9.3.4 - Relatórios Administrativos; A licitante deverá elaborar, encaminhar e manter sob
sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do
contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter eventual ou
continuado, os documentos relacionados a seguir:
9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada
equipamento, com devida estratificação que permita avaliar o quantitativo
referente a cada ordem de serviço que foi impressa no equipamento.
9.3.4.2 - Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês
subsequente, que conterá o número de chamados por equipamento e o período
em que o equipamento ficou em manutenção.
9.3.4.3 - A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere importantes para controle próprio.
9.3.4.4 -T o d o s os relatórios devem ser entregues em form ato digital, compatíveis
com o software Microsoft Excel.

9.4 - DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
9.4.1 - A licitante deverá manter, no local de instalação e para cada grupo de itens do
presente edital, no mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2 turnos, treinados por sua
conta, durante toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
9.4.2 - 0 horário do serviço de apoio e execução operacional de ser das 7h às 22h00 em
dias úteis, divididos em 2(dois) turnos ininterruptos de trabalho a seguir:
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15 turno: 7h às 14:30h
25 turno: 14:30h às 22h
9.4.3 - Os operadores deverão ser plenamente capazes de operar os respectivos
equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para problemas de pequena
complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada ao gestor a solicitação de
substituição dos mesmos sempre que estes não atenderem às necessidades da CONTRATANTE.
Também deverão ser capazes de identificar erros de registros e marcações de corte, bem como
saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
9.4.4 - A licitante se obriga a fornecer ao órgão fiscalizador e ao gestor do contrato uma
relação nominal dos operadores designados com a respectiva distribuição e horários. Sempre
que houver mudança na equipe, o gestor deverá ser notificado, por escrito, em um prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas antes da mudança.
9.4.5 - A licitante deverá exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos
operadores aprovados, através de folha individual de frequência mensal e/ou cartão de ponto.
9.4.6 - A licitante deverá substituir qualquer operador, por outro que atenda às mesmas
qualificações com relação ao substituído, nos seguintes casos:
I. falta justificada ou injustificada;
II. gozo de férias;
III. licença e/ou atestado médico; e
IV. solicitação motivada do gestor.
9.4.7 - No caso de falta injustificada ou licença e/ou atestado médico, a licitante deverá
substituir o operador ausentes em até 2 horas a partir do recebimento do comunicado realizado
por parte do fiscal do contrato
9.4.8 - A licitante obriga-se a fornecer ao fiscal do contrato, junto com a nota fiscal de
prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de ponto e/ou controles de freqüência
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dos funcionários que integram a equipe, com a identificação e o "atesto" do responsável pelo
órgão fiscalizador onde estiver(em) instalado o(s) equipamento(s).
9.4.9 - A licitante deverá fornecer, aos operadores e técnicos responsáveis pelas
manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de identificação, que terão utilização
obrigatória.
9.4.10 -

A licitante

responsabilizar-se-á

pelo cumprimento,

por parte de seus

empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.
9.4.11 - Os empregados da licitante incumbidos da execução do presente serviço não
terão qualquervínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela licitante e a ela vinculados.
9.4.12 - A licitante assumirá toda a responsabilidade no que se refere a seus empregados,
inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações
trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção coletiva de trabalho da
categoria correspondente, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou
subsidiária.
9.4.13 - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da licitante.
9.4.14 - A licitante responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais que
forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao Senado
Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

10- PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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10.1 - A licitante deverá disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados nos itens 1,
3 e 5 no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165900, deixando-os em perfeitas condições para início de sua utilização nos seguintes prazos, a
contar da assinatura do contrato:
- GRUPO 1 - 6 0 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 - 9 0 (noventa) dias corridos
10.2 - Os equipamentos do grupo 1 deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de
produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário;
10.3 - Os equipamentos do grupo 1 deverão estar devidamente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a perm itir completa segurança durante o
transporte;
10.4 - Caso os equipamentos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá conter o modelo da máquina ofertada. A comprovação da data de
fabricação será verificada previamente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação, registro
junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. 0 Senado Federal reserva-se ao
direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equipamento caso a comprovação
não seja devidamente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;
10.5 - Caso os equipamentos do grupo 2 sejam novos, de primeiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
importação (Dl), quando necessário;
10.6 - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente acondicionados em
caixas, de maneira a perm itir completa segurança durante o transporte;
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10.7 - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos,
barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal;
10.8 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento
ofertado, bem como a documentação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;
10.9 - Deverão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e manutenção em
língua portuguesa;
10.10 - 0 equipamento será recusado se:
10.10.1 - Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na
documentação técnica;
10.10.2 - Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no
edital da licitação;
10.10.3 - Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido
recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
10.11 - A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte da
SEGRAF, que os colocará à disposição da licitante para substituição no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação, sem isentar a CONTRATADA das sanções
cabíveis;
10.12 - A SEGRAF, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acompanhar e apoiar as atividades de

instalação das máquinas disponibilizadas

pela

CONTRATADA;
10.13 - A SEGRAF poderá efetuar a conexão dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicamente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA;
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10.14 - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser ajustado de forma que a
medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conjunto com a equipe técnica da SEGRAF, de modo que haja o melhor aproveitamento da mídia
utilizada;
10.15 - É vedado à licitante desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
a prévia autorização do órgão fiscalizador;
10.16 - Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos
no ambiente de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados
provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de conformidade; e
definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe do SEID e o coordenador industrial, mediante term o de recebimento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO

11.1 - Uma vez instalados e configurados os itens 1, 3 e 5, os equipam entos ficarão
disponíveis, nas dependências do Senado Federal, para realização de impressões, conform e
estimativas dos itens 2, 4, 6 e 7;
11.2 - Ao final de cada mês, será auferida, através de softw are/siste m a/plata form a
disponibilizada pela contrata, a quantidade de páginas A4 efetivam ente produzidas,
relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente te rm o de referência, procedim ento esse chamado
de medição mensal. Apenas a unidade efetivam ente impressa será contabilizada para a
medição e referido pagamento;
11.2.1 - A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o quinto dia
útil do mês subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas total por equipamento, diferenciando
páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tipo de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
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cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser gerado também em
form ato estatístico;
11.3 - Ficam definidos os seguintes detalham entos quanto às medições:
11.3.1 - Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de
responsabilidade da CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor
ocasionados por falta de manutenção no equipam ento disponibilizado. Neste
caso, será realizado preenchim ento de form ulário descrevendo o ocorrido,
detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e assinado por ambas as partes;
11.3.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não
prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da
impressão, cabendo à fiscalização do contrato autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;

11.3.3 - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo
da contratante.

12 - DA VISTORIA

12.1 - É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipamentos;

12.2 - A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs,

pelos

telefones

(61)

3303-4187

ou

(61)

3303-3777,

ou

através

do

email

segraf@senado.leg.br;
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12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido;
12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
comparecer municiado de identificação pessoal e do comprovante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de
serviço, contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o vistoriador não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3

- Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço

de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.

13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1

- 0 contrato terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses

consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme detalhado no item 10.1.6,
observando o artigo 57, II, da Lei n^ 8.666/93;
13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois permite
que a empresa CONTRATADA possa diluir o preço do equipamento novo e
depreciá-lo em um maior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado
Federal. Também convém informar que estes equipamentos são importados, e
quanto menor o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, pois o fornecedor irá
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d ilu iro custo do equipamento em um tempo menor. 0 referido modelo contempla
orientação do MPOG, Portaria MP/STI n^ 20 de 2016, de maneira a perm itir a
amortização completa do ativo e a conseqüente redução dos custos unitários por
página.

14 - PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deverá utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei

12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da

Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e o
encaminhamento

dos

materiais descartados

ambientalmente correta. 0

para

reciclagem

de forma

responsável e

descarte deverá ser evidenciado através de documentação

comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das peças/consumíveis.

15 -CAPACIDADETÉCNICA

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviço compatível com o solicitado
neste term o de referência. Compreende-se por serviço compatível a locação por prazo igual ou
superior a 12 (doze) meses de equipamentos com capacidades técnicas similares às requeridas
pelo Senado Federal.

16 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratação possui seu valor máximo aceitável, mensalmente, de R$ 129.460,53 para o
Grupo 1; R$ 386.701,15 para o Grupo 2, perfazendo um total de R$516.161,68 destinados a cobrir
as despesas mensais conforme tabela abaixo:
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GRUPO 1

Item

Qtd

1

48

Un.

Especificações

medida
mês

Locação

de

02

(dois)

equipamentos

colorida,

tecnologia

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

UNITÁRIO

MENSAL-

-R $

R$

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88

PREÇO GLOBAL
(48 MESES) R$

em

cartões,

incluindo
inicial,

PREÇO

para

impressão
para

PREÇO

solta,

instalação
configuração,

serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução

operacional.

software

de

gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
2

200

Página
impressa
(em
milheiros,

Impressão colorida, em
páginas A4, sob
demanda - estimativa
mensal

por mês)
3

48

mês

Locação

de

01

equipamentos
impressão

em

(um)
para
preto.
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tecnologia
para

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

cartões,

incluindo
inicial,

em
solta,

instalação
configuração,

serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução

operacional.

software

de

gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
4

500

Página
impressa
(em

Impressão PB

40,00

20.000,00

960.000,00

129.460,53

6.214.105,44

(monocromia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

GRUPO 2

Item

QTS

5

48

Unidade
de medida
mês

Especificações

Locação

de

equipamento

01

(um)

PREÇO

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL

199.741,15

199.741,15

GLOBAL (48
MESES
9.587.575,20

de
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impressão,
inkiet,

tecnologia

que

impressões

permita
tanto

(monocromia)
coloridas
para

PB

quanto

(policromia),
utilização

de

formulário contínuo e/ou
papel

em

bobina

remalina,

sem

incluindo

instalação

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papeL
6

3.500

Página
impressa

Impressão coloridas

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

386.701,15

18.561.655,20

(policromia) em páginas

(em

A4, sob demanda -

milheiros,

estimativa mensal

por mês)
7

4.000

Página
impressa
(em

Impressão preto
(monocormia), em
páginas A4, sob

milineiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO
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17 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Conforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18 - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente term o de referência de
acordo com os níveis de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
18.1 - Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os
indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
18.2 - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de
mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. 0
valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo;
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para substituir
equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à ausência
de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento.
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório incompleto de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a manutenção de
equipamento.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
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Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

18.3 - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;

18.4 - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos, decorrentes do não
atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer outro equipamento - independentemente da tecnologia de
impressão - existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das
ocorrências 1-8, será calculado o custo total serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
18.4.1

- Alternativamente, desde que manifestada concordância e interesse do

Senado Federal, a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo
determinado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer "bureau"
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que lhe convier, até que o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

DAS PENALIDADES

19.1 - Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total
ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conforme tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fundamento no art. 1- da Lei n^
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar documentação falsa;
- Fraudar a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fazer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal.
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19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão
unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5^, da Lei n^ 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;
19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o limite de 30 (trinta) dias;
19.6 - 0 atraso na apresentação da garantia contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;
19.7 - 0 contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do art. 79, inciso I, da
Lei n5 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1^ e 2- do mesmo artigo,
bem como as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada;
19.8 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
- A o s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
- À não reincidência da infração;
- À atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
- À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
- À não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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19.9 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério
da autoridade competente;
19.10 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;
19.11 - A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU - Guia de Recolhimento da União;
19.12 - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor
remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado judicialmente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1 - Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor relativo à locação
(itens 1, 3 e 5) e os valores referentes às páginas efetivamente impressas (itens 2, 4, 6 e 7);
20.2 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados mensalmente, e o período terá
início após assinatura do recebimento definitivo. 0 primeiro e último pagamento, caso o início
da prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais
pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando
calendário de 30 dias por mês;
20.3 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução

operacional,

bem

como

qualquer

outro

custo,

serão

responsabilidade

da

CONTRATADA;
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20.4 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalmente
conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado
no item 11 do presente term o de referência;
20.5 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil
de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente term o de
referência;
20.6 - A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado no item 20.5, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para todos os
itens do presente term o de referência;
20.7 - 0 SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a completa apuração dos
fatos;
20.8

-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

vir

acompanhada

dos

seguintes

comprovantes/documentos:
-CRF;
-CNDT;
-CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
20.9 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;
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20.10

- A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em disposição

permitam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao direito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

21.1 - Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício
Ferrão Araújo, como gestores titular e substituto, respectivamente;
21.2 - A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão
Digital da SEGRAF-SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQÜENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Os recursos orçamentários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, números 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "por grupos", tendo em vista a
existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o agrupamento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de particionaro serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conforme item 6.4.5 do presente term o de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um contrato de
locação de equipamento e impressão. 0 tempo de acionamento (2 a 3 dias úteis) não é
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compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a execução do trabalho, fato que
impossibilita previsão anterior em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR N? 123/2006 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 4 8 , 1, da lei complementar n^ 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certame que se originará do presente term o de referência
não será permitida, em razão de a complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de perm itir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia limitar
a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e não
disputem individualmente o objeto da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei n^ 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral n^ 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fruto da somatória dos percentuais abaixo relacionados

Variável

Tamanho do mercado

Situação

Naturaza

Forte concentração de

Média concentração de

Baixa concentração de

fornecedores

fornecedores

fornecedores

0,507o

0,257o

07o

MERCADOLÓGICA
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Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir

0

A execução do contrato

A execução do contrato

depende de itens

independe de itens

importados

importados

0,257o

0,007o

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

objeto, quanto

às adaptações físicas:

0,507o

0,257o

07o
DO OBJETO

Grau de dificuldade em
substituir

0

objeto, quanto

ao conhecimento já
adquirido:

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

0,507o

0,257o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção na
área legislativa

incompleta

1,007o

0,507o
Medio impacto:

Impacto da interrupção na

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

área administrativa

incompleta

1,007o

0,507o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção dos
serviços no órgão técnico

incompleta

0,507o

0,257o

Não

Sim

0,507o

0,007o

Não

Sim

Substituição Fácil

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem

QUANTO A

im pactar o trabalho

FINALIDADE

07o
Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o

O contrato prevê ANS?

O contrato prevê
penalidades?

0,507o

0,007o

Acima de R$

Entre R$ 300.000,00 e

Abaixo de R$ 300.000,00

2.000.000,00 ano

R$ 2.000.000,00/ano

ano

1,007o

0,507o

07o

Prazo para entrega do

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

objeto

0,507o

0,257o

07o

Prazo para conclusão da

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

0,507o

0,257o

07o

Valor do contrato

CONTRATUAL

instalação após assintaura
do contrato
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s_ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re sso ra s D ig ita is\C óp ia de 0 8_ C o m p a ra tivo _ M a p a _ P re co s_ G e ra l_ (2 ).xls\F o n te de P esquisa

Fonte de P esquisa

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

FONTE DE P ESQ U ISA DE PREÇOS
O b je to : S o lu çã o d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a )
D a ta : 29 de m aio de 2020

Processo:

Empresas consultadas para cotação aue APRESENTARAM propostas:
N°

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor
e (ou ) Empresa

DDD

Telefone

Fax
-

E -m ail

1

12/05/2020

09.546.976/0001-39

3 E X - Soluções Digitais

61

3033-5551

2

26/05/2020

86.524.352/0001-61

Reprocópia Sistema de Impressão

32

3311-4350 3311-4350 reprocopia@reprocopia.com.br

3

22/05/2020

46.266.771/0001-26

Canon do Brasil

11

8986-8414

4

22/05/2020

Panacopy - Com.Equip.Reprog. Ltda.

61

3326-1600 3326-4663 raphael@panacopy.com.br

37.165.529/0001-75

-

tiago@3ex.com.br

fyoshimoto@cusa.canon.com-

C ontato
Tiago Osmala
Ivan Assunção
Fernando Yoshimoto
Raphael de Faria

Contratos n°s 114 e 116 / SENADO
FEDERAL________________________________________________
Contrato 88/2019 - IMESP

Fonte de Pesquisa

PE N“ 027/2019
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re co s_ G e ra l_ (2 ).x ls \C o ta çõ e s

C o ta ç õ e s

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

3 E X - S oluçõe s
Digita is

Reprocópia
Siste m a de

Canon do Brasil

Im pressão

Panacopy-

Contratos n®s 114 e

Com .E quip.R ep ro g.

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FE D E R A L

Contrato Atual

Contrato 8 8 /2 01 9 IM E S P

órgão Público

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA
1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

1

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

1 Milheiro

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis
e cartões, tipologia folha solta

1

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

1 Milheiro

^

Mês

Mês

34.019,72

24.000,00

49.900,00

36.752,10

30.555,54

470,00

380,00

340,00

170,94

100,00

24.005,61

10.000,00

24.950,00

7.372,75

32,00

80,00

40,00

21,0700

97.500,00

50,00

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inl<jet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

1

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

7

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

TOTAL GERAL

Cotações

Mês

160.000,00

258.000,00

283.464,60

1 Milheiro

60,00

33,00

36,15810

1 Milheiro

18,84

14,65

16,08277

194.538,84

-

358.746,84

Senado
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-
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re co s_ G e ra l_ (2 ).x ls \C o ta çõ e s

C o ta ç õ e s

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

3 E X - S oluçõe s
Digita is

Reprocópia
Siste m a de
Im pressão

Canon do Brasil

Panacopy-

Contratos n®s 114 e

Com .E quip.R ep ro g.

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FE D E R A L

^

^ ^

Legenda:
N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

Cotações

Senado
Federal
ARQUIVO
ASSINADO
DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BB5C8C900036CE98.
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8_ C o m p a ra tivo _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).xls\T o ta l M ensal P or Item

T o tal M ensal P or Item

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL MENSAL POR ITEM
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) -TOTAL POR ITEM
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

3 E X - S o lu çõ e s

R e proc ó p ia S is te m a

Dig itais

de Im p re ssão

C a no n do Bra sil

P anacopy-

C o n tra to s n®s 114 e

C o m .E qu ip .R ep ro g.

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FEDERAL

Co ntrato 8 8 /2 01 9 IM E S P

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA

1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta

^

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

1

Mês

34.019,72

24.000,00

N/C

49.900,00

36.752,10

30.555,54

94.000,00

76.000,00

N/C

68.000,00

34.188,00

20.000,00

Mês

24.005,61

10.000,00

N/C

24.950,00

7.372,75

0,00

Milheiro

16.000,00

40.000,00

N/C

20.000,00

10.535,00

25.000,00

168.025,33

150.000,00

0,00

162.850,00

88.847,85

75.555,54

Mês

N/C

160.000,00

258.000,00

283.464,60

97.500,00

0,00

200 Milheiro

1

500

TOTAL MENSAL DO GRUPO 01
GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inl<jet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

3.500

Milheiro

N/C

210.000,00

115.500,00

126.553,35

0,00

0,00

7

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

4.000

Milheiro

N/C

75.360,00

58.600,00

64.331,08

43.320,00

0,00

0,00

445.360,00

432.100,00

474.349,03

140.820,00

0,00

TOTAL MENSAL DO GRUPO 02

Total Mensal Por Item

1
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8_ C o m p a ra tivo _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).xls\T o ta l M ensal P or Item

T o tal M ensal P or Item

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL MENSAL POR ITEM
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) - TOTAL POR ITEM
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

TOTAL MENSAL GRUPOS 01+02

TOTAL GERAL

Total Mensal Por Item

Qtde.

Un.

3 E X -S o lu ç õ e s

R e proc ó p ia S is te m a

D ig ita is

de Im p re ssão

C a no n do Bra sil

P anacopy-

C o n tra to s n®s 114 e

C o m .E q u ip .R e p ro g .

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FE D E R A L

^
^ ^
Co ntrato 8 8 / 2 0 1 9 m /icoD

168.025,33

595.360,00

432.100,00

637.199,03

229.667,85

75.555,54

168.025,33

595.360,00

432.100,00

637.199,03

229.667,85

75.555,54
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8_ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re co s_ G e ra l_ (2 ).xls\T o ta l A nu a l P or Item

Total A nu a l P or Item

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL ANUAL POR ITEM
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) -TOTAL POR ITEM
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

3 E X - S o lu çõ e s

R e proc ó p ia S is te m a

Dig itais

de Im p re ssão

C a no n do Bra sil

P anacopy-

C o n tra to s n®s 114 e

C o m .E qu ip .R ep ro g.

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FEDERAL

Co ntrato 8 8 /2 01 9 IM E S P

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA

1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta

^

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

12

2.400

12

6.000

Mês

408.236,64

288.000,00

N/C

598.800,00

441.025,20

366.666,48

1.128.000,00

912.000,00

N/C

816.000,00

410.256,00

240.000,00

Mês

288.067,32

120.000,00

N/C

299.400,00

88.473,00

0,00

Milheiro

192.000,00

480.000,00

N/C

240.000,00

126.420,00

300.000,00

2.016.303,96

1.800.000,00

0,00

1.954.200,00

1.066.174,20

906.666,48

Mês

N/C

1.920.000,00

3.096.000,00

3.401.575,20

1.170.000,00

0,00

Milheiro

TOTAL ANUAL DO GRUPO 01
GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inl<jet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

42.000

Milheiro

N/C

2.520.000,00

1.386.000,00

1.518.640,20

0,00

0,00

7

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

48.000

Milheiro

N/C

904.320,00

703.200,00

771.972,96

519.840,00

0,00

0,00

5.344.320,00

5.185.200,00

5.692.188,36

1.689.840,00

0,00

TOTAL ANUAL DO GRUPO 02

Total Anual Por Item

12

Senado
Federal
ARQUIVO
ASSINADO
DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BB5C8C900036CE98.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

P ág in a 6 de 15

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
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Total A nu a l P or Item

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL ANUAL POR ITEM
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) - TOTAL POR ITEM
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

TOTAL MENSAL GRUPOS 01+02

TOTAL GERAL

Total Anual Por Item

Qtde.

Un.

3 E X -S o lu ç õ e s

R e proc ó p ia S is te m a

D ig ita is

de Im p re ssão

C a no n do Bra sil

P anacopy-

C o n tra to s n®s 114 e

C o m .E q u ip .R e p ro g .

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FE D E R A L

^
^ ^
Co ntrato 8 8 / 2 0 1 9 m /icoD

2.016.303,96

7.144.320,00

5.185.200,00

7.646.388,36

2.756.014,20

906.666,48

2.016.303,96

7.144.320,00

5.185.200,00

7.646.388,36

2.756.014,20

906.666,48
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
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Total da C o n tra ta ç ã o P or Item

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL DA CONTRATAÇÃO POR ITEM
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) -TOTAL POR ITEM
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

3 E X - S o lu çõ e s

R e proc ó p ia S is te m a

Dig itais

de Im p re ssão

C a no n do Bra sil

P anacopy-

C o n tra to s n®s 114 e

C o m .E qu ip .R ep ro g.

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FEDERAL

Co ntrato 8 8 /2 01 9 IM E S P

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA

1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta

4

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
^
K a
demanda
TOTAL DA CONTRATAÇAO DO GRUPO 01

48

9.600

48

Mês

1.632.946,56

1.152.000,00

N/C

2.395.200,00

1.764.100,80

1.466.665,92

Milheiro

4.512.000,00

3.648.000,00

N/C

3.264.000,00

1.641.024,00

960.000,00

Mês

1.152.269,28

480.000,00

N/C

1.197.600,00

353.892,00

N/C

768.000,00

1.920.000,00

N/C

960.000,00

505.680,00

1.200.000,00

8.065.215,84

7.200.000,00

0,00

7.816.800,00

4.264.696,80

3.626.665,92

N/C

7.680.000,00

12.384.000,00

13.606.300,80

4.680.000,00

0,00

..... .........
24.000 Milheiro

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia inl<jet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

168.000 Milheiro

N/C

10.080.000,00

5.544.000,00

6.074.560,80

0,00

0,00

7

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

192.000 Milheiro

N/C

3.617.280,00

2.812.800,00

3.087.891,84

2.079.360,00

0,00

0,00

21.377.280,00

20.740.800,00

22.768.753,44

6.759.360,00

0,00

TOTAL DA CONTRATAÇAO DO GRUPO 02

Total da Contratação Por Item

48

Mês
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8_ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re co s_ G e ra l_ (2 ).xls\T o ta l da C o n tra ta çã o P or Item

Total da C o n tra ta ç ã o P or Item

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL DA CONTRATAÇÃO POR ITEM
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:
Preços dos fornecedores (R$) - TOTAL POR ITEM
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

TOTAL MENSAL GRUPOS 01+02

TOTAL GERAL

Total da Contratação Por Item

Qtde.

Un.

3 E X -S o lu ç õ e s

R e proc ó p ia S is te m a

D ig ita is

de Im p re ssão

C a no n do Bra sil

P anacopy-

C o n tra to s n®s 114 e

C o m .E q u ip .R e p ro g .

1 1 6 /S E N A D O

Ltda.

FE D E R A L

^
^ ^
Co ntrato 8 8 / 2 0 1 9 m /icoD

8.065.215,84

28.577.280,00

20.740.800,00

30.585.553,44

11.024.056,80

3.626.665,92

8.065.215,84

28.577.280,00

20.740.800,00

30.585.553,44

11.024.056,80

3.626.665,92
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).x ls \P la n ilh a E stim a tiv a s M e n sal

P la nilha E s tim a tiv a s M ensal

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIM ATIVA DE D ESPESAS / VALOR MENSAL DO CONTRATO
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA

1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis
e cartões, tipologia folha solta

4

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

-

1

Mês

200 Milheiro

1

Mês

500 Milheiro

24.000,00

34.019,72

35.045,47

9.575,80

27%

34.019,72

34.019,72

100,00

340,00

292,19

152,69

52%

292,19

58.438,00

7.372,75

17.002,81

16.582,09

9.188,15

55%

17.002,81

17.002,81

21,07

40,00

44,61

22,45

50%

40,00

20.000,00

TOTAL MENSAL DO GRUPO 01 =

-

129.460,53

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia InkJet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

Planilha Estimativas Mensal

-

1

Mês

3.500 Milheiro

97.500,00

209.000,00

199.741,15

86.479,90

43%

199.741,15

199.741,15

33,00

36,16

43,05

14,76

34%

36,16

126.560,00
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).x ls \P la n ilh a E stim a tiv a s M e n sal

P la nilha E s tim a tiv a s M ensal

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIM ATIVA DE D ESPESAS / VALOR MENSAL DO CONTRATO
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

utae.

un.
Mínimo (R$)

^

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

4.000 Milheiro

10,83
-

M
Mediana (R$)
' ^

15,37

Media (R$)
^

Desvio Padrão
(R$)

15,10

Coeficiente de
V ariaçao(l)

3,34

Unitário
(2)

22%

Total

15,10

60.400,00

TOTAL MENSAL DO GRUPO 02 =

386.701,15

-

TOTAL MENSAL DO CONTRATO =

516.161,68

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço iViédio Unitário (PiViU).
É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados
em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1° SECRETÁRIO N° 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:

Levantamento de Preços - COGEP

Órgão Técnico - SEGRAF

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Sílvio José Campo DalTOrto

Fabrício Ferrão Araújo

Técnico Legislativo

Diretor da SEGRAF

Planilha Estimativas Mensal
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).x ls \P la n ilh a E stim a tiv a s A nu a l

P la nilha E s tim a tiv a s Anual

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIM ATIVA DE D ESPESAS / VALOR ANUAL DO CONTRATO
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA

1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis
e cartões, tipologia folha solta

4

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

Mediana (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Média (R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

-

12

Mês

2.400 Milheiro

12

Mês

6.000 Milheiro

24.000,00

34.019,72

35.045,47

9.575,80

27%

34.019,72

408.236,64

100,00

340,00

292,19

152,69

52%

292,19

701.256,00

7.372,75

17.002,81

16.582,09

9.188,15

55%

17.002,81

204.033,72

21,07

40,00

44,61

22,45

50%

40,00

240.000,00

TOTAL ANUAL DO GRUPO 01 =

-

1.553.526,36

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia InkJet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

Planilha Estimativas Anual

-

12

Mês

42.000 Milheiro

97.500,00

209.000,00

199.741,15

86.479,90

43%

199.741,15

2.396.893,80

33,00

36,16

43,05

14,76

34%

36,16

1.518.720,00
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).x ls \P la n ilh a E stim a tiv a s A nu a l

P la nilha E s tim a tiv a s Anual

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIM ATIVA DE D ESPESAS / VALOR ANUAL DO CONTRATO
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

utae.

un.
Mínimo (R$)

^

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

48.000 Milheiro

10,83
-

Mediana (R$)

15,37

.
Media (R$)

Desvi o Padrao
(R$)

15,10

Coeficiente de
Vanaçao(l)

3,34

Unitário
(2)

22%

Total

15,10

TOTAL ANUAL DO GRUPO 02 =

724.800,00
4.640.413,80

-

TOTAL ANUAL DO CONTRATO =

6 .193.940,16

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço iViédio Unitário (PiViU).
É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados
em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1° SECRETÁRIO N° 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:

Levantamento de Preços - COGEP

Órgão Técnico - SEGRAF

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Sílvio José Campo DalTOrto

Fabrício Ferrão Araújo

Técnico Legislativo

Diretor da SEGRAF

Planilha Estimativas Anual
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).x ls \P la n ilh a Est. V a lo r Total

P la nilha Est. V a lo r Total

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIM ATIVA DE D ESPESAS - VALOR TOTAL DO CONTRATO
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.
Mínimo (R$)

GRUPO 01 - IMPRESSÃO FOLHA SOLTA

1

Locação de 02 (dois) equipamentos para impressão
colorida, tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha solta

2

Impressão colorida, em páginas A4, sob demanda

3

Locação de 01 (um) equipamentos para impressão em
preto, tecnologia Laser/Led, para impressão em papéis
e cartões, tipologia folha solta

4

Impressão PB (monocromia), em páginas A4, sob
demanda

Mediana (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Média (R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

-

48

Mês

9.600 Milheiro

48

Mês

24.000 Milheiro

24.000,00

34.019,72

35.045,47

9.575,80

27%

34.019,72

1.632.946,56

100,00

340,00

292,19

152,69

52%

292,19

2.805.024,00

7.372,75

17.002,81

16.582,09

9.188,15

55%

17.002,81

816.134,88

21,07

40,00

44,61

22,45

50%

40,00

960.000,00

TOTAL ANUAL DO GRUPO 01 =

-

6.214.105,44

GRUPO 02 - FORMULÁRIO CONTÍNUO/BOBINA

5

Locação de 01 (um) equipamento de impressão,
tecnologia InkJet, que permita impressões tanto PB
(monocromia) quanto coloridas (policromia), para
utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina.

6

Impressão coloridas (policromia) em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

Planilha Est. Valor Total

-

48

Mês

168.000 Milheiro

97.500,00

209.000,00

199.741,15

86.479,90

43%

199.741,15

9.587.575,20

33,00

36,16

43,05

14,76

34%

36,16

6.074.880,00
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059078/2020-64
U :\A rea _ c o m p a rtilh a d a \C o g e p _ T e rm o s _ D e _ R e fe re n c ia \2 0 2 0 \1 2 _ lm p re s s o ra s D ig ita is\C ó p ia de 0 8 _ C o m p a ra tiv o _ M a p a _ P re c o s_ G e ra l_ (2 ).x ls \P la n ilh a Est. V a lo r Total

P la nilha Est. V a lo r Total

SENADO FEDERAL
Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIM ATIVA DE D ESPESAS - VALOR TOTAL DO CONTRATO
O b je to : S o lu ção d e im p re s s ã o fo lh a so lta (M o n o c r o m á tic a e C o lo rid a ) e F o rm u lá rio C o n tín u o /B o b in a (M o n o c ro m á tic a e C o lo rid a )
Processo:

Preço Estimado (R$)

Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

utae.

un.
Mínimo (R$)

^

Impressão preto (monocormia), em páginas A4, sob
demanda - estimativa mensal

192.000 Milheiro

10,83
-

Mediana (R$)

15,37

.
Media (R$)

Desvi o Padrao
(R$)

15,10

Coeficiente de
Vanaçao(l)

3,34

Unitário
(2)

22%

Total

15,10

TOTAL ANUAL DO GRUPO 02 =

2.899.200,00
18.561.655,20

-

TOTAL GERAL DO CONTRATO =

24 .775.760,64

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço iViédio Unitário (PiViU).
É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados
em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1° SECRETÁRIO N° 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:

Levantamento de Preços - COGEP

Órgão Técnico - SEGRAF

(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Sílvio José Campo DalTOrto

Fabrício Ferrão Araújo

Técnico Legislativo

Diretor da SEGRAF

Planilha Est. Valor Total

Senado
Federal
ARQUIVO
ASSINADO
DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BB5C8C900036CE98.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

P ág in a 15 de 15

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059079/2020-17

SENADO FEDERAL

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
Ofício ri5 0 5 /2 0 2 0 -COGEP
Brasília, 22 de junho de 2020.

ASSUNTO: Encaminhamento acerca da
pesquisa de preços
Senhor
GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA
Coordenador da COATC
Senado Federal

Após correções solicitadas pela COCVAP, encaminhamos a pesquisa de preços
gráficas para contratação de impressoras digitais da SEGRAF. 0 modelo a ser adotado
será uma parcela fixa e outra variável, diferentemente do modelo de franquia
atualmente adotado.
Apesar dos apontamentos referentes à substituição da média pela mediana nos
itens 2 e 3, informamos que somente realizaremos essa mudança para o item 3. Quanto
ao item 2, a substituição da média pela mediana faria o estimativo da contratação
ultrapassar o valor autorizado pelo comitê de contratações, e não há tempo hábil para
nova deliberação. Ademais, seria uma alteração que causaria impacto negativo, haja
vista que o preço estimado para esse item já está dentro do praticado pelo mercado,
não havendo necessidade de elevá-lo (caso fosse utilizado a mediana) com o pretexto
de diminuir o coeficiente de variação. Já a eliminação do valor mais alto, conforme
proposto, aumentaria ainda mais o coeficiente de variação (de 52% para 54%), sendo
uma hipótese descartada.
Assim, para fins de composição de preço estimado e montagem da cesta de
preços detalhada no documento 00100.053013/2020-13, optamos por dividir os valores
dos itens 1 e 2 do contrato 114/2016 e o contrato 116/2016, da seguinte forma:
Total mensal do contrato 116/2016 - R$ 102.609,20
Item 1:

50% do valor atribuído à locação das máquinas - R$ 36.752,10,
equivalente aos R$ 36.752,10 do item 1 da nova contratação.
50% do valor atribuído as páginas impressas - R$ 36.752,10,
perfazendo um total de R$ 170,94 por milheiro impresso no
contrato atual, resultando na estimativa de R$ 34.188,00 do
item 2 da estimativa de preços para a nova contratação.
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059079/2020-17

SENADO FEDERAL

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

Memória de cálculo: 0 valor de R$ 341,88 reais, atualmente
pago por milheiro, está detalhado no último termo aditivo
assinado referente ao contrato vigente: 00200.017611/201878. Assim, considerando que esse valor f o i dividido em 50% para
locação e 50% para páginas impressa, a fim de estimar valor
para a presente contratação, como explicado anteriormente, o
custo do milheiro atual seria de R$ 341,88/2 = 170,94
(arredondado).
Item 2:

50% do valor atribuído à locação das máquinas - R$ 14.552,50,
equivalente aos R$ 7.372,75 do item 3 da estimativa de preços
para a nova contratação., haja vista tratar-se de uma máquina
apenas (diferentemente do atual contrato, que conta com duas
máquinas).
Memória de cálculo: 0 valor de R$ 14.552,50 exposto contempla
2(duas) máquinas no contrato atual. Haja vista que o TR
proposto contemplará apenas l(u m a ) máquina, o valor de R$
7.372,75 é o seu equivalente
50% do valor atribuído as páginas impressas - R$ 14.552,50,
perfazendo um total de R$ 21,07 por milheiro impresso no
contrato atual, resultando na estimativa de R$ 10.532,50 do
item 4 da estimativa de preços para a nova contratação.
Memória de cálculo: 0 valor de R$ 42,13 reais, atualmente pago
por milheiro, está detalhado no último termo aditivo assinado
referente ao contrato vigente: 00200.017611/2018-78. Assim,
considerando que esse valor f o i dividido em 50% para locação e
50% para páginas impressa, a fim de estimar valor para a
presente contratação, como explicado anteriormente, o custo
do milheiro atual seria de R$ 42,13/2 = 21,07 (arredondado).

Total mensal do contrato 116/2016 - R$ 195.000,00, considerando o total 9
milhões de páginas PB mensais, atualmente contratado.
Item 1:

50% do valor atribuído à locação das máquinas - R$ 97.500,00
equivalente aos R$ 97.500,00 do item 5 da nova contratação.
50% do valor atribuído as páginas impressas - R$ 97.500,00,
perfazendo um total de R$ 10,83 por milheiro impresso no
contrato atual, resultando na estimativa de R$ 47.520,00 do
item 7 da estimativa de preços para a nova contratação.
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SENADO FEDERAL

Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
Memória de cálculo: 97.500,00/9.000.000 = R$ 10,8333 por
m il hei ro impresso.
Quanto ao item 6 da nova contratação, o mesmo não guarda relação com
nenhum outro contrato público pesquisa e/ou existente no mercado.
Atenciosamente,
FABRÍCIO FERRÃO ARAÚJO
Diretor da SEGRAF
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos - COCVAP
Processo n“ 00200.001884/2020-15
Em 24 de junho de 2020.
Memo. N” 0177/2020-COCVAP/SADCON
Assunto: Encaminhamento dos autos para
continuidade da instrução após verificação
processual.________________________________
Senhor Coordenador de Controle e Validação de Processos,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Editoração e Publicações para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital, por meio
de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu flmcionamento, exceto papel, durante48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
O Documentos de Oficialização de Demanda possui o NUP 00100.016250/2020-95.
A última versão Termo de Referência (TR) foi elaborada pelo Órgão Técnico e
registrada no SIGAD sob NUP 00100.059077/2020-10, no qual verificamos a presença de todos
os itens obrigatórios previstos no inciso II do art. 11 do ADG n. 09/2015. Ademais, no item 25
do TR o órgão técnico informou que:
Não há óbice à aphcação do art. 4 8 ,1, da lei complementar n° 123/2006, de tal sorte
que, para os grapos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a
licitação poderá ser exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas

A pesquisa de preços foi registrada no NUP 00100.055649/2020-91 e consolidada na
Planilha de Estimativas de Despesas disposta no documento de NUP 00100.059078/2020-64.
Acerca da pesquisa, realizou-se uma reunião nesta data, por meio do Microsoft Teams, com o
Sr. Diretor da SEGRAF, Fabrício Ferrão, onde foram elucidados os cálculos relativos aos
contratos anteriores do Senado Federal. Para que se chegue nos valores informados na pesquisa
e no documento 00100.059079/2020-17 é necessário levar em conta as novas franquias de
impressão, que são de 215 milheiros para o item 2 e 691 (arredondado) para o item 1 do contrato
20160114.
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.059559/2020-70

SENADO FEDERAL

Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos - COCVAP
Processo n“ 00200.001884/2020-15
Cabe ressaltar que a COCVAP realizou consultas aos sítios da Receita Federal do Brasil
e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) de modo a verificar se
haveria indícios de que alguma empresa pertenceria ao mesmo grupo econômico de outra, o
que não se confirmou, conforme documentado no anexo 001.
O processo em questão visa substituir os contratos 20160114 e 20160116, vigentes até
03/10/2020 e 21/11/2020, respectivamente.
Informamos que o processo foi vinculado ao número seqüencial 20200216 do Plano de
Contratações, bem como fora encaminhado à SADCON após o prazo estipulado pelo Comitê
de Contratações, qual seja, até 31/03/2020.
Assim, sugerimos o encaminhamento dos autos à COATC, para continuidade da
instrução após verificação preliminar.
Respeitosamente,

(verificar assinatura digital)

Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso
Chefe de Serviço
De acordo.
Considerando as informações carreadas aos autos e a data da primeira tramitação do
processo à COCVAP (02/06/2020), ratifico, com ressalvas^ a Pesquisa de Preços executada
pelo órgão técnico, cuja validade é de 180 dias 29 / 11/2020 e encaminho os autos à COATC
para prosseguimento da instrução processual.

(verifiicar assinatura digital)

EMERSON JADER PANDINI
Coordenador da COCVAP

' O órgão técnico utilizou, para o item 6, somente uma das fontes previstas no art. 12 do ADG n. 09/2015, qual
seja, fornecedores de produtos ou serviços (inciso IV), declarando no documento de NUP 00100.059079/202017, que “Quanto ao item 6 da nova contratação, o mesmo não guarda relação com nenhum outro contrato público
pesquisa e/ou existente no mercado”.
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
09.546 .9 76 /0 00 1-39
NOME EMPRESARIAL:
3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$50.000,00 (Cinqüenta mil reais)

0 Quadro de Sócios e Adm inistradores(Q SA) con stante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nom e/Nom e Empresarial:
TIAGO FRANCA OSMALA
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
EDYE JACKELINE DE ANDRADE REZENDE
Qualificação:

22-Sócio

Nom e/Nom e Empresarial:
CAROLINA DAIA CARDOSO
Qualificação:

22-Sócio

Para in fo rm açõ es relativas à pa rticipa ção no QSA, acessar o e-CAC com c e rtific a d o d igita l ou com parecer a uma unidade da RFB.
E m itid o no dia 0 2 /0 6 /2 0 2 0 às 15:45 (data e tiora de Brasília).
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00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

86.524.352/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

15/07/1994

NOME EMPRESARIAL

REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipam entos para escritórios
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

95.12-6-00
95.11-8-00
82.19-9-01
47.51-2-01
46.69-9-99
peças
46.51-6-01
33.13-9-99
18.30-0-03
18.22-9-01
18.21-1-00

- Reparação e manutenção de equipam entos de comunicação
- Reparação e manutenção de com putadores e de equipam entos periféricos
- Fotocópias
- Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática
- Com ércio atacadista de outras máquinas e equipam entos não especificados anteriorm ente; partes e
- Com ércio atacadista de equipam entos de inform ática
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriorm ente
- Reprodução de softw are em qualquer suporte
- Serviços de encadernação e plastificação
- Serviços de pré-impressão

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Lim itada
LOGRADOURO

NUMERO

R DOUTOR MILTON LADEIRA

^ ^g g

COMPLEMENTO

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

m u n ic íp io

uf

36.083-020

MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA

MG

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

CONTABILIDADE@REPROCOPIA.COM.BR

(32) 3311-4350

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

* * * * * * * *

* * * * * * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/ 06/2020 às 15 :47:52 (data e hora de Brasília).
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
86.524.352/0001-61
NOME EMPRESARIAL:
REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Q uinhentos mil reais)

0 Quadro de Sócios e Adm inistradores(Q SA) con stante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nom e/Nom e Empresarial:
IVAN ASSUNCAO QUEIROZ
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
JULIO CESAR REZENDE FRANCO
Qualificação:

22-Sócio

Para in fo rm açõ es relativas à pa rticipa ção no QSA, acessar o e-CAC com c e rtific a d o d igita l ou com parecer a uma unidade da RFB.
E m itid o no dia 0 2 /0 6 /2 0 2 0 às 15:48 (data e tiora de Brasília).
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00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
R elatório N ív el I - C redenciam ento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:

09^546^97670001-39
3EX COM ERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia:

3EX

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 2 8 /0 8 /2 0 2 0

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:

Micro Empresa

Inscrição Estadual:

0750343500141

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social:

R$ 50.000,00

CNAE Primário:

4751-2/01 - COM ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7733-1/00 - ALUGUEL DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CNAE Secundário 1:

Inscrição Municipal: 0750343500141
Data de Abertura da Empresa:

0 6 /0 5 /2 0 0 8

Dados para Contato
CF.P:

71.070-519

Endereço:

RUA 19 (POLO DE M ODAS), 12 - QU A DR AQ E 40 A N D A R 1 A N D A R -

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 34475999

Email:

ATENDIMENTO@3EX.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:

859.435.331-68

Nome:

TIAGO FRANCA OSMALA

Carteira de Identidade:

1851911

Data de Expedição:

0 3 /0 2 /1 9 9 6

E-mail:

tiago@3ex.com.br

Órgão Expedidor: SSP
Data de Nascimento: 2 0 /1 2 /1 9 7 9

Emitido em: 02/06/2020 15:46
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

1 de

5

00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/A dm inistrador 1
CPF:

859.435.331-68

Nome:

TIAGO FRANCA OSMALA

Carteira de Identidade:

00321568928

Data de Expedição:

2 0 /0 8 /2 0 1 8

Filiação Materna:

LUIZA VERGINIA FRANCA OSMALA

Estado Civil:

Casado(a)

Participação Societária:

33,27%

Órgão Expedidor: DETRAN-DF
Data de Nascimento: 2 0 /1 2 /1 9 7 9

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:
Nome:

ROSANGELA MIGUEL D A SILVA OSMALA

Carteira de Identidade:
Data de Expedição:

CPF: 854.710.381-34

N ão

Órgão Expedidor: SSP-DF

1673176
2 4 /0 3 /1 9 9 4

CEP:

71.995-170

Endereço:

SETOR SHA C O N JU N TO 5 CHACARA 22 LOTE 45, 45

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

administracao@3ex.com.br

C O N D O M ÍN IO

Dados do Sócio/A dm inistrador 2
CPF:

036.653.321-50

Nome:

CAROLINA DAIA CARDOSO

Carteira de Identidade:

05608377595

Data de Expedição:

3 1 /0 7 /2 0 1 7

Filiação Materna:

NEIDE AMELIA NAZARE DAIA

Estado Civil:

Solteiro(a)

CEP:

71.745-302

Endereço:

OUTROS SMPW Q U A DR A 23 - 2, 3 - CONJ 2 LOTE 3 C - SETOR DE

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

administracao@3ex.com.br

Participação Societária:

33,46%

Órgão Expedidor: DETRAN-DF
Data de Nascimento: 0 3 /0 6 /1 9 9 4

Emitido em: 02/06/2020 15:46
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

2 de
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Sócio/A dm inistrador 3
Participação Societária:

CPF:

304.928.742-04

Nome:

EDYE JACKELINE DE A N D R A D E REZENDE

Carteira de Identidade:

2796849

Data de Expedição:

0 7 /0 1 /2 0 0 8

Filiação Materna:

VILMA FATIMA DE A ND R A D E

Estado Civil:

Casado(a)

33,27%

Órgão Expedidor: SESP-DF
Data de Nascimento: 1 8 /0 6 /1 9 7 2

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:

N ão

Nome:

CARLOS REZENDE SOUZA LIMA

Carteira de Identidade:
Data de Expedição:

1275263

CPF: 578.885.661-20
Órgão Expedidor: SSP-DF

2 2 /0 3 /1 9 9 6

CEP:

71.915-500

Endereço:

PRACA CANARIO LOTE 03 APT 2001, 03 - RESID MICHELANGELO

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

administracao@3ex.com.br

Emitido em: 02/06/2020 15:46
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

3 de

5

00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:

859.435.331-68

Nome:

TIAGO FRANCA OSMALA

Carteira de Identidade:

00321568928

Data de Expedição:

2 0 /0 8 /2 0 1 8

Filiação Materna:

LUIZA VERGINIA FRANCA OSMALA

Estado Civil:

Casado(a)

Órgão Expedidor: DETRAN-DF
Data de Nascimento: 2 0 /1 2 /1 9 7 9

Dados do G ônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:

N ão

CPF: 854.710.381-34

Nome:

ROSANGELA MIGUEL D A SILVA OSMALA

Carteira de Identidade:

1673176

Data de Expedição:

2 4 /0 3 /1 9 9 4

Órgão Expedidor: SSP-DF

CEP:

71.995-170

Endereço:

SETOR SHA C O N JU N T O 5 CHAGARA 22 LOTE 45, 45 - C O N D O M ÍN IO

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

administracao@3ex.com.br

Dados do Dirigente 2
CPF:

578.885.661-20

Nome:

CARLOS REZENDE SOUZA LIMA

Carteira de Identidade:

00210441505

Data de Expedição:

2 2 /0 8 /2 0 0 8

Filiação Materna:

JANETE REZENDE SOUZA LIMA

Estado Civil:

Gasado(a)

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:
N ão

Órgão Expedidor: DETRAN-DF
Data de Nascimento: 1 0 /1 0 /1 9 7 4

CPF: 304.928.742-04

Nome:

EDYE JAGKELINE DE A N D R A D E REZENDE

Carteira de Identidade:
Data de Expedição:

2796849
0 7 /0 1 /2 0 0 8

Órgão Expedidor: SESP-DF

CEP:

71.915-500

Endereço:

Q U A DR A 106 PRAGA GANARIO LOTE 03 AP, 2001 - AGUAS CLARAS

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 34475999

Email:

rpnazare@gmail.com

Emitido em: 02/06/2020 15:46
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Dirigente 3
CPF:

292.716.571-87

Nome:
Carteira de Identidade:

SERGIO FINKLER CARDOSO FILHO
00026064906
Órgão Expedidor: DETRAN-DF

Data de Expedição:

2 9 /1 0 /2 0 0 7

Filiação Materna:

ROSALINA COPETTI CARDOSO

Estado Civil:

Casado(a)

Data de Nascimento: 2 6 /0 3 /1 9 6 3

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:

N ão

Nome:

NEID E AMELIA NAZARE DAIA

Carteira de Identidade:
Data de Expedição:

922665

CPF: 376.529.151-04
Órgão Expedidor: SSP-DF

0 4 /0 6 /1 9 8 7

CEP:

71.745-302

Endereço:

SETOR SMPW Q U A DR A 23 C O N JU N T O 02 LOTE, 3 - CASA C - PARK WAY

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 33388095

Email:

administracao@3ex.com.br

Linhas de Fornecimento
Materiais
3610 - EQUIPAM ENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
7010 - COMPUTADORES
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOM ÁTICO DE DAD O S
7490 - M ÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
Serviços
12629 - Recarga de Cartucho para Impressora ' Susp en so'

Emitido em: 02/06/2020 15:46
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

46.266.771/0001-26
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

04/12/1974

NOME EMPRESARIAL

CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.69-9-99 - Com ércio atacadista de outras máquinas e equipam entos não especificados anteriorm ente; partes e
peças
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de com putadores e de equipam entos periféricos
47.89-0-08 - Com ércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-07 - Com ércio varejista de equipam entos para escritório
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipam entos para escritórios
47.51-2-01 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipam entos com erciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvim ento profissional e gerencial
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipam entos e instrum entos ópticos
82.11-3-00 - Serviços com binados de e scritório e apoio adm inistrativo
46.19-2-00 - Representantes com erciais e agentes do com ércio de mercadorias em geral não especializado
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Lim itada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

AV DO CAFE

277

BLOCO B ANDAR 6

CEP

BAIRRO/DISTRITO

m u n ic íp io

uf

04.311-000

VILA GUARANI (Z SUL)

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

YYOSHIMARU@CUSA.CANON.COM

(11) 4950-5291/ (11) 4950-5295

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

* * * * * * * *

* * * * * * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/ 06/2020 às 15 :49:29 (data e hora de Brasília).
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
R elatório N ív el I - C redenciam ento
Dados do Fornecedor
CNPJ:

86^52435270001 h61

Razão Social:

REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 1 1 /0 8 /2 0 2 0

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:

Demais

Inscrição Estadual:

3678890480026

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social:

R$ 500.000,00

CNAE Primário:

7 73 3 -1/0 0 - ALUGUEL DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CNAE Secundário 1

ESCRITÓRIO
1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

CNAE Secundário 2

1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

CNAE Secundário 3

1830-0/03 - REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

CNAE Secundário 4

331 3 -9/9 9 - M A NU TEN ÇÃ O E REPARAÇÃO DE M ÁQUINAS, APARELHOS

CNAE Secundário 5

4651-6/01 - COM ÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

CNAE Secundário 6

4 66 9 -9/9 9 - COM ÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS M ÁQUINAS E

CNAE Secundário 7

4751-2/01 - COM ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

CNAE Secundário 8

8219-9/01 - FOTOCÓPIAS

CNAE Secundário 9

9 51 1 -8/0 0 - REPARAÇÃO E M ANU TEN ÇÃ O DE COMPUTADORES E DE

CNAE Secundário 10:

9 51 2 -6/0 0 - REPARAÇÃO E M ANU TEN ÇÃ O DE EQUIPAMENTOS DE

Inscrição Municipal: 0664870
Data de Abertura da Empresa:

1 5 /0 7 /1 9 9 4

Dados para Contato
CF.P:

36.083-020

Endereço:

RUA D O U T O R MILTON LADEIRA, 1185 - MILHO BRANCO

M unicípio / UF:

Juiz de Fora / Minas Gerais

Telefone:

(32) 33114350

Email:

CONTABILIDADE@REPROCOPIA.COM.BR

Emitido em: 02/06/2020 15:49
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:

751.374.886-15

Nome:
Carteira de Identidade:

IVAN ASSUNCAO QUEIROZ
M-5.331.492
Órgão Expedidor: SSP/MG

Data de Expedição:

1 0 /0 2 /1 9 8 8

E-mail:

reprocopia@reprocopia.com.br

Data de Nascimento: 0 6 /0 6 /1 9 7 2

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/A dm inistrador 1
CPF:

751.374.886-15

Participação Societária:

Nome:

IVAN ASSUNCAO QUEIROZ

Carteira de Identidade:

5331492

Data de Expedição:

1 0 /0 2 /1 9 8 8

Filiação Materna:

N EUZA ASSUNCAO QUEIROZ

Estado Civil:

Divorciado(a)

CEP:

36.021-670

Endereço:

RUA CORONEL VAZ DE MELO, 35 - APTO 401 - BOM PASTOR

M unicípio / UF:

Juiz de Fora / Minas Gerais

Telefone:

(32) 30310464

Email:

reprocopia@reprocopia.com.br

99,00%

Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Nascimento: 0 6 /0 6 /1 9 7 2

Dados do Sócio/A dm inistrador 2
CPF:

529.970.066-00

Participação Societária:

Nome:

JULIO CESAR REZENDE FRANCO

Carteira de Identidade:

MG 4297128

Data de Expedição:

0 9 /0 7 /2 0 0 1

Filiação Materna:

FRANCISCA DA MOTA PIRES FRANCO

Estado Civil:

Viúvo(a)

CEP:

36.037-770

Endereço:

RUA JOSE ED U A R D O NEY, 40 - SPINA VILLE II

M unicípio / UF:

Juiz de Fora / Minas Gerais

Telefone:

(32) 32184622

Email:

reprocopia@reprocopia.com.br

1,00%

Órgão Expedidor: SSP/Mg
Data de Nascimento: 2 1 /0 7 /1 9 6 5

Emitido em: 02/06/2020 15:49
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:

751.374.886-15

Nome:

IVAN ASSUNCAO QUEIROZ

Carteira de Identidade:

5331492

Data de Expedição:

1 0 /0 2 /1 9 8 8

Filiação Materna:

N EUZA ASSUNCAO QUEIROZ

Estado Civil:

Divorciado(a)

CEP:

36.021-670

Endereço:

RUA CORONEL VAZ DE MELO, 35 - APTO 401 - BOM PASTOR

M unicípio / UF:

Juiz de Fora / Minas Gerais

Telefone:

(32) 30310464

Email:

reprocopia@reprocopia.com.br

Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Nascimento: 0 6 /0 6 /1 9 7 2

Dados do Dirigente 2
CPF:

529.970.066-00

Nome:

JULIO CESAR REZENDE FRANCO

Carteira de Identidade:

MG 4297128

Data de Expedição:

0 9 /0 7 /2 0 0 1

Filiação Materna:

FRANCISCA DA MOTA PIRES FRANCO

Estado Civil:

Viúvo(a)

CEP:

36.037-770

Endereço:

RUA JOSE ED U A R D O NEY, 40 - SPINA VILLE II

M unicípio / UF:

Juiz de Fora / Minas Gerais

Telefone:

(32) 32184622

Email:

reprocopia@reprocopia.com.br

Órgão Expedidor: SSP/Mg
Data de Nascimento: 2 1 /0 7 /1 9 6 5

Linhas de Fornecimento
Materiais
3610 - EQUIPAM ENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3695 - M ÁQUINAS DIVERSAS PARA INDÜSTRIAS ESPECIALIZADAS
6675 - INSTRUM ENTOS DE D ESE NH O , TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7025 - U N ID A D ES D E ARMAZENAM ENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DAD O S
7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOM PUTADORES
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOM ÁTICO DE DAD O S
7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES
7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS
7490 - M ÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO
Serviços
Emitido em: 02/06/2020 15:49
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

3 de

4

00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento
Serviços
4073 - Comercialização / Locação - Máquinas de Reprografia
5479 - Manutenção - Equipamentos Gráficos / Impressoras /

Scanners Computadores

5827 - Manutenção / Reparo Máquina Copiadora / Duplicadora
12629 - Recarga de Cartucho para Impressora ' Susp en so'
18872 - Remanufaturamento Cartucho (Cabeça Impressão) / Impressora /C o p ia d o ra / Fax 'Suspenso'
21113 - Informática / Autom ação - Assistência Técnica / Manutenção /R eparo
23140 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /O peração/Suprim entos Reprodução Cor Preta
23159 - Prestação de Serviço de Reprografia Envolvendo Equipamento /O peração/Suprim entos Reprodução Colorida
23167 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de Equipamento Reprodução Cor Preta
23175 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de Equipamento Reprodução Colorida
23183 - Prestação de Serviço de Reprografia - Operação de Equipamen-to
24082 - Prestação de Serviço de Reprografia - Outras Necessidades
27138 - Serviços de M anutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners
27618 - Aluguel de Impressora / M ultifuncional / Plotter

Emitido em: 02/06/2020 15:49
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
4 6 .2 6 6 .7 71 /0 00 1-26
NOME EMPRESARIAL:
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CAPITAL SOCIAL:
R$75.108.529,90 (Setenta e cinco m ilhões, cento e oito mil e quinhentos e vinte e nove reais e
noventa centavos)

0 Quadro de Sócios e Adm inistradores(Q SA) con stante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nom e/Nom e Empresarial:
CANON U.S.A., INC.
Qualificação:

37-Sócio Pessoa Jurídica D om iciliado no Exterior

País de Origem:

MASAHARU CHOKI

Qualif. Rep.

ESTADOS
UNIDOS
Nome do Repres. Legal:

Legal:
17-Procurador

Nom e/Nom e Empresarial:
TAKASHI OSAWA
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
YUSUKEYOSHIMARU
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

h ttp ://s e rv ic o s .re c eita .f azend a.g o v .b r/S ervic os /c np jr ev a/C n pjreva _qs a.as p
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Nom e/Nom e Empresarial:
TASUKU NAKAKARUMAI
Qualificação:

49-Sócio-Adnninistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
MICHIHIKOMOTEGI
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
SHOHEI HIZAWA
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
HIROMITSU TANAHASHI
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
MASAHARU CHOKI
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Para in fo rm açõ es relativas à pa rticipa ção no QSA, acessar o e-CAC com c e rtific a d o d igita l ou com parecer a uma unidade da RFB.
E m itid o no dia 0 2 /0 6 /2 0 2 0 às 15:49 (data e tiora de Brasília).
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
R elatório N ív el I - C redenciam ento
Dados do Fornecedor
c :\p j:

4 6 ^ 6 J 7 1 7 o 001-26

Razão Social:

C A N O N D O BRASIL INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA.

Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 1 9/04/2021

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:

Demais

Inscrição Estadual:

109350751115

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social:

R$ 75.108.529,90

CNAE Primário:

CNAE Secundário 1

4669-9/99 - COM ÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS M ÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS N Ã O ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
PEÇAS
3312-1/04 - M A NU TEN ÇÃ O E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

CNAE Secundário 2

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES D O COMÉRCIO

CNAE Secundário 3

4751-2/01 - COM ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

CNAE Secundário 4

4789-0/07 - COM ÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

CNAE Secundário 5

4789-0/08 - COM ÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E

CNAE Secundário 6

7733-1/00 - ALUGUEL DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CNAE Secundário 7

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CNAE Secundário 8

8211-3/00 - SERVIÇOS CO M BIN AD O S DE ESCRITÓRIO E APOIO

CNAE Secundário 9

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

CNAE Secundário 10:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E M ANU TEN ÇÃ O DE COMPUTADORES E DE

Inscrição Municipal: 000000081293593
Data de Abertura da Empresa:

0 4 /1 2 /1 9 7 4

Dados para Contato
CEP:

04.311-000

Endereço:

AVENIDA D O CAFE, 277 - BLOCO B A N D A R 6 - VILA GUARANI (Z SUL)

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 49505291
Telefone:
YYOSHIM ARU@CUSA.CANON.COM

Email:

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

(11) 49505295
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:

218.130.918-38

Nome:

BRIGA OLIVEIRA LIMA

Carteira de Identidade:

297118730

Data de Expedição:

11/08/2011

E-mail:

eolima@cusa.canon.com

Órgão Expedidor: SSP
Data de Nascimento: 3 0 /1 1 /1 9 8 0

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

2 de

6
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/A dm inistrador 1
CPF:

238.566.058-00

Participação Societária:

Nome:

YUSUKE YOSHIMARU

Carteira de Identidade:

RNEG230573-F

Data de Expedição:

3 0 /0 3 /2 0 1 6

Filiação Materna:

YOSHIMI YOSHIMARU

Estado Civil:

Solteiro(a)

CEP:

01.420-000

Endereço:

ALAMEDA JAU, 310 - 211 214 G - JARDIM PAULISTA

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:

csilva@cusa.canon.com

0,01%

Órgão Expedidor: C GPI/DIREX/DPF
Data de Nascimento: 16 /0 9 /1 9 8 5

Dados do Sócio/A dm inistrador 2
CPF:

239.330.248-46

Nome:

M ICHIHIKO MOTEGI

Carteira de Identidade:

0,01%

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:
Filiação Materna:

Participação Societária:

Data de Nascimento: 0 4 /0 9 /1 9 6 8
MIEKO MOTEGI

Estado Civil:
CEP:

04.003-020

Endereço:
M unicípio / UF:

RUA SAID AIACH, 191 - APTO 136 - p a r a í s o
São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:
Dados do Sócio/A dm inistrador 3
CPF:

241.222.228-26

Nome:

SHOHEI HIZAWA

Carteira de Identidade:

0,01%

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:
Filiação Materna:

Participação Societária:

Data de Nascimento: 3 0 /0 8 /1 9 7 0
JU N K O HIZAWA

Estado Civil:
CEP:

04.001-130

Endereço:
M unicípio / UF:

RUA SALTO, 57 - APTO 62 - PARAÍSO
São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

3 de
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Sócio/A dm inistrador 4
CNPJ:

05.539.859/0001-97

Participação Societária:

99,93%

Nome:

C A N O N U.S.A., INC.
Data Abertura Empresa: 17 /0 2 /2 0 0 3
CEP:
Endereço:

PARK AVENUE, 350 - 15TH FLOOR - NOVA YORK

M unicípio / UF:
Telefone:
Email:
Dados do Sócio/A dm inistrador 5
CPF:

235.646.228-70

Nome:

TAKASHI OSAWA

Carteira de Identidade:

0,01%

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:
Filiação Materna:

Participação Societária:

Data de Nascimento: 2 7 /0 9 /1 9 6 4
REIKO OSAWA

Estado Civil:
CEP:

04.311-000

Endereço:

AVENIDA D O CAPE, 277 - 6 A N D A R TORRE B - VILA GUARANI

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:
Dados do Sócio/A dm inistrador 6
CPF:

238.713.478-84

Nome:

TASUKU NAKAKARUMAI

Carteira de Identidade:

0,01%

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:
Filiação Materna:

Participação Societária:

Data de Nascimento: 1 4 /0 6 /1 9 7 6
JU N K O NAKAKARUMAI

Estado Civil:
CEP:

04.002-033

Endereço:

RUA TEIXEIRA D A SILVA, 621 - 32 - p a r a í s o

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Sócio/A dm inistrador 7
CPF:

242.216.068-94

Nome:

MASAHARU CHOKI

Participação Societária:

Carteira de Identidade:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:
Filiação Materna:

0,01%

Data de Nascimento: 0 5 /0 4 /1 9 6 1
TOKIE CHOKI

Estado Civil:
CEP:

04.006-001

Endereço:

RUA TOMAS CARVALHAL, 496 - 153 - PARAÍSO

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:
Dados do Sócio/A dm inistrador 8
CPF:

241.652.758-40

Participação Societária:

Nome:

HIROMITSU TANAHASHI

Carteira de Identidade:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:
Filiação Materna:

0,01%

Data de Nascimento: 1 9 /0 2 /1 9 7 4
MIE TANAHASHI

Estado Civil:
CEP:

04.016-031

Endereço:

RUA FRANCA PINTO, 156 - APTO 181 - VILA MARIANA

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:

238.566.058-00

Nome:
Carteira de Identidade:

YUSUKE YOSHIMARU
RNEG230573-F

Data de Expedição:

3 0 /0 3 /2 0 1 6

Filiação Materna:

YOSHIMI YOSHIMARU

Estado Civil:

Solteiro(a)

CEP:

01.420-000

Endereço:

ALAMEDA JAU, 310 - 211 214 G - JARDIM PAULISTA

M unicípio / UF:

São Paulo / São Paulo

Telefone:

(11) 00000000

Email:

csilva@cusa.canon.com

Órgão Expedidor: C GPI/DIREX/DPF
Data de Nascimento: 16 /0 9 /1 9 8 5

Linhas de Fornecimento
Materiais
3610 - EQUIPAM ENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOM ÁTICO DE DAD O S
Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento
Materiais
7490 - M ÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
Serviços
5479 - Manutenção - Equipamentos Gráficos / Impressoras /

Scanners Computadores

5827 - Manutenção / Reparo Máquina Copiadora / Duplicadora
12556 - Locação de Equipamento A udiovisual / Som / Video / Filmagem
15750 - Informática - Locação Equipamentos
17930 - M anutenção e Reparo - Máquina / Equipamento Fotográfico
17990 - Locação Equipamentos de Impressão
20052 - Treinamento - Instalação / U tilização Equipamento
21113 - Informática / Autom ação - Assistência Técnica / Manutenção /R eparo
22888 - Locação Bens Móveis
22993 - Informática - Suporte Técnico ( Software / Equipamentos )
23175 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de Equipamento Reprodução Colorida
27138 - Serviços de M anutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners
27472 - Licenciamento de D ireitos Permanentes de U so de Outros Softwares / Programas de
Com putador
27677 - locação de equipam ento gráfico

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0 2 / 0 6 / 2 0 2 0 15:51

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

37.165.529/0001-75
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

21/12/1992

NOME EMPRESARIAL

PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

PANACOPY

DEMAIS

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática (Dispensada *)
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

18.22-9-99
77.33-1-00
82.19-9-01
95.11-8-00

- Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificaçâo (Dispensada *)
- Aluguel de máquinas e equipam entos para escritórios (Dispensada *)
- Fotocópias (Dispensada*)
- Reparação e manutenção de com putadores e de equipam entos periféricos (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Lim itada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

SHC/NORTE CL QUADRA 103 BLOCO C

67

L O JA 4 7 -SUBSOLO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

m u n i c íp i o

UF

70.732-530

ASA NORTE

BRASÍLIA

DF

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

(061)3211-600
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
* * * * *

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

* * * * * * * *

* * * * * * * *

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do em preendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de
ju n h o de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/ 06/2020 às 15 :51:01 (data e hora de Brasília).
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00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
R elatório N ív el I - C redenciam ento
Dados do Fornecedor
c :\p j:

3 7 .1 6 5 .529/0001-75

Razão Social:

PANACOPY COM ERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA

Nome Fantasia:

PANACOPY

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 15/04/2021

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:

Demais

Inscrição Estadual:

0732550900198

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social:

R$ 740.000,00

CNAE Primário:
CNAE Secundário 1

4751-2/01 - COM ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO

CNAE Secundário 2

7733-1/00 - ALUGUEL DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CNAE Secundário 3

8219-9/01 - FOTOCÓPIAS

CNAE Secundário 4

9511-8/00 - REPARAÇÃO E M ANU TEN ÇÃ O DE COMPUTADORES E DE

Inscrição Municipal: 000000000000000
Data de Abertura da Empresa:

2 1 /1 2 /1 9 9 2

Dados para Contato
CF.P:
Endereço:

70.732-530
S H C /N O R T E CL Q U A DR A 103 BLOCO C, 67 - LOJA 47 - SUBSOLO - ASA

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 3211600

Email:

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:

009.738.721-52

Nome:

RAPHAEL DE FARIA SILVESTRE

Carteira de Identidade:

2292249

Data de Expedição:

1 4 /1 1 /2 0 0 0

E-mail:

raphael@panacopy.com.br

Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Nascimento: 1 6 /0 9 /1 9 8 5

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

1 de

4

00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/A dm inistrador 1
CPF:

009.738.721-52

Participação Societária:

Nome:

RAPHAEL DE FARIA SILVESTRE

Carteira de Identidade:

2292249

Data de Expedição:

1 4 /1 1 /2 0 0 0

Filiação Materna:

MARIA LUCIA SIFFERT FARIA SILVESTRE

Estado Civil:

Casado(a)

10,00%

Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Nascimento: 16 /0 9 /1 9 8 5

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:

N ão

CPF: 006.829.671-14

Nome:

FLAVIA ALVES ITABAIANA AMORIM SILVESTRE

Carteira de Identidade:

2268524

Data de Expedição:

2 4 /0 1 /2 0 1 7

Órgão Expedidor: ssp d f

CEP:

70.733-040

Endereço:

SUPERQUADRA SQ_N 104 BLOCO D, 501 - ASA NORTE

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

RAPHAEL@PANACOPY.COM.BR

Dados do Sócio/A dm inistrador 2
CPF:

343.879.436-53

Participação Societária:

Nome:

A N D R E LUIZ SILVESTRE

Carteira de Identidade:

974.710

Data de Expedição:

1 7 /0 9 /2 0 0 4

Filiação Materna:

NILZA FIDALGO SILVESTRE

Estado Civil:

Casado(a)

90,00%

Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Nascimento: 1 1 /0 3 /1 9 6 0

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:

N ão

CPF: 474.300.366-00

Nome:

MARIA LUCIA SIFFERT FARIA SILVESTRE

Carteira de Identidade:

974766

Data de Expedição:

2 7 /0 9 /2 0 0 2

Órgão Expedidor: ssp d f

CEP:

71.640-065

Endereço:
M unicípio / UF:

SETOR SHIS QL 14 C O N JU N T O 06 CASA, 11 - LAGO SUL
BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

andre@panacopy.com.br

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

2 de
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00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:

009.738.721-52

Nome:

RAPHAEL DE FARIA SILVESTRE

Carteira de Identidade:

2292249

Data de Expedição:

1 4 /1 1 /2 0 0 0

Filiação Materna:

MARIA LUCIA SIFFERT FARIA SILVESTRE

Estado Civil:

Casado(a)

Órgão Expedidor: SSPDF
Data de Nascimento: 16 /0 9 /1 9 8 5

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:

N ão

CPF: 006.829.671-14

Nome:

FLAVIA ALVES ITABAIANA AMORIM SILVESTRE

Carteira de Identidade:

2268524

Data de Expedição:

2 4 /0 1 /2 0 1 7

Órgão Expedidor: ssp d f

CEP:

70.733-040

Endereço:

SUPERQUADRA SQ_N 104 BLOCO D, 501 - ASA NORTE

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

RAPHAEL@PANACOPY.COM.BR

Dados do Dirigente 2
CPF:

343.879.436-53

Nome:

A N D R E LUIZ SILVESTRE

Carteira de Identidade:

974.710

Data de Expedição:

1 7 /0 9 /2 0 0 4

Filiação Materna:

NILZA FIDALGO SILVESTRE

Estado Civil:

Casado(a)

Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Nascimento: 1 1 /0 3 /1 9 6 0

Dados do Cônjuge/Com panheiro(a)
Estrangeiro:
N ão

CPF: 474.300.366-00

Nome:

MARIA LUCIA SIFFERT FARIA SILVESTRE

Carteira de Identidade:
Data de Expedição:

974766
2 7 /0 9 /2 0 0 2

Órgão Expedidor: ssp d f

CEP:

71.640-065

Endereço:

SETOR SHIS QL 14 C O N JU N T O 06 CASA, 11 - LAGO SUL

M unicípio / UF:

BRASÍLIA / D istrito Federal

Telefone:

(61) 00000000

Email:

andre@panacopy.com.br

Linhas de Fornecimento
Materiais
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOM ÁTICO DE DAD O S
Serviços
4405 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
4413 - Locação de Materiais Permanentes
15750 - Informática - Locação Equipamentos
Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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4

00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento
Serviços
17990 - Locação Equipamentos de Impressão
22233 - Locação de Energia Ininterrupta (Nobreak)
23167 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Cor Preta
23175 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Colorida

Emitido em: 02/06/2020 15:50
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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4

00100.059559/2020-70 - 00100.059559/2020-70-1 (ANEXO: 001)
0 2 / 0 6 / 2 0 2 0 15:51

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
37 .165 .5 29 /0 00 1-75
NOME EMPRESARIAL:
PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$740.000,00 (Setecentos e quarenta mil reais)

0 Quadro de Sócios e Adm inistradores(Q SA) con stante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nom e/Nom e Empresarial:
ANDRE LUIZ SILVESTRE
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Nom e/Nom e Empresarial:
RAPHAEL DE FARIA SILVESTRE
Qualificação:

49-S ócio-A dm inistrador

Para in fo rm açõ es relativas à pa rticipa ção no QSA, acessar o e-CAC com c e rtific a d o d igita l ou com parecer a uma unidade da RFB.
E m itid o no dia 0 2 /0 6 /2 0 2 0 às 15:51 (data e tiora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

09.546.976/0001-39
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

06/05/2008

NOME EMPRESARIAL

3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

3EX

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipam entos para escritórios
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Lim itada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R 19 (POLO DE MODAS)

12

QUADRAQE 40 ANDAR 1 ANDAR

CEP

BAIRRO/DISTRITO

m u n ic íp io

uf

71.070-519

GUARAII

BRASÍLIA

DF

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

ATENDIMENT0@3EX.C0M.BR

(61) 3447-5999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

06/05/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

* * * * * * * *

* * * * * * * *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/ 06/2020 às 15 :44:32 (data e hora de Brasília).
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00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.062690/2020-14

SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

EDITAL
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1.172, de 2020, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução n° 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.001884/2020-15, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, destinada à contratação de empresa para a prestação
de serviços de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do
sítio W W W , compras governamental s.gov ,b r.
2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu fiancionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 - A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei n° 8.666/93;
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2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requeri do. php:
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis:
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 - Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá á respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
2.6 - E vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
CAPÍTULO III - DA VISTORIA
3.1 - E facultado á licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações
do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis,
contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos
equipamentos.
3.1.1 - A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h ás 18h,
pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777, ou por meio do e-mail
segraf@senado.leg.br.
3.1.2 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1 - A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente), ou carta assinada
por algum sócio / preposto da empresa;
3.1.3.2 - Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço de
Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações.
3.3 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser
contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 - Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado ás informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
4.3.1 - Prazo de instalação dos equipamentos: de 60 (sessenta) dias corridos para o
Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da assinatura
do contrato.
4.4 - A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento ofertado, bem
como a sua documentação técnica, composta de: manuais, folders, ficha técnicas e quaisquer
outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes, para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas. (Notapara COPELI: Solicitase que a COPELI se manifeste quanto à inclusão deste item no Capítulo de Cadastramento da
Proposta, avaliando se seria mais adequado inseri-lo aqui ou no Capítulo relativo à
aceitabilidade da proposta).
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4.6 - No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.6.1 - A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto
no item 12.3 do edital.
4.6.2 - Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
4.7 - Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
4.8 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.9 - A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n° 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
4.10 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, á conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante ás sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.11 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.12 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.12.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.13 - A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovemamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chaf’).
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5.2.1 - Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br. sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chaf’ e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe á licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
5.4 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível ás licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
5.5 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 - O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chaf’, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6 .1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;

6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
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7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.4.1 - Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e no §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.
7.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequivel por parte do Pregoeiro não
desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.
7.7 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior á
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior áquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas ás exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
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limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br. para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por grupo.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
1 1 .1 - 0 Pregoeiro solicitará á licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 4 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 - A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 5
do edital.
11.1.1.1 - Caso os equipamentos ofertados do Grupo 2 não sejam novos, a
proposta apresentada deverá conter, obrigatoriamente, o modelo da máquina
ofertada.
11.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
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11.1.3 - O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.4 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
11.1.5 - Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á ás
sanções previstas neste edital.
11.1.6 - A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, á parcela ou á
totalidade de remuneração.
1 1 .2 - 0 Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto á compatibilidade com
as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá
ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar á licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
12.1.1 - Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
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complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas comoME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementam® 123/2006.
12.2 - Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
12.3 - Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 3.6 deste edital, no ato do cadastram ento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviço
compatível com o objeto licitado.
a.l) Compreende-se por serviço compatível a locação por prazo igual ou
superior a 12 (doze) meses de equipamentos com capacidades técnicas
similares ás requeridas pelo Senado Federal.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la. Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”, “Liquidez
Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual ou inferior a 1
(um), deverá a licitante comprovar, através de documento hábil, que seu patrimônio
líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta;
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa fisica.
12.3.3 - OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.l) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal;
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a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar á licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.1eg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 - O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 - Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á ás sanções previstas neste edital.
12.4.5 - Havendo dúvida razoável quanto á autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
12.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados á Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na ViaN2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
12.4.6 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
12.5 - Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.

11
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° P avim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 088E384500370A84.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.062690/2020-14

SENADO FEDERAL

12.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
12.5.2 - Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão
ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
12.6 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.7 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
12.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006;
12.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado á Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.8 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.8.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
12.9 - Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação á primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
12.9.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
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a)

identidade dos sócios;

b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c)

data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de
recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

12.9.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chaf’, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará á licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.9.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender á licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas á outra pessoa jurídica:
a)

inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;

b) relatará o fato á autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauri ente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIII - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
se a licitante não atender ás exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
13.2 - Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende ás exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
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CAPÍTULO XIV - DO RECURSO
14.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 - A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto á
licitante vencedora.
14.1.2 - Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 - O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 - A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 - Não será admitida intenção de recurso quando:
a)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;

b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c)

ostentar caráter meramente protelatório.

14.1.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 - Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente ás
razões recursais no prazo indicado.
14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
14.2.1 - Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
14.3 - Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
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14.3.1 - Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 c/c o art. 4.°, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 - O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 - A homologação deste Pregão compete á Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo á(s) vencedora(s) do certame.
CAPÍTULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 - Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 16.1.
16.1.2 - O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
16.1.3 - Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES
17.1 - A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita á multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
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cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
serà descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XrV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-à o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 - Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
hcita@senado.leg.br.
18.2 - Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
18.2.1 - A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
18.3 - Acolhida a impugnação contra este edital, serà designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
16
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 088E384500370A84.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.062690/2020-14

SENADO FEDERAL

18.4.1 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 - Termo de Referência; Anexo 2 Especificações Técnicas; Anexo 3 - Minuta do Contrato; Anexo 4 - Modelo de Apresentação
de Proposta; e Anexo 5 - Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital
para aceitação da garantia contratual.
19.3 - E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes á época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.5 - As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
n° 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX - DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
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Brasília,

de

de 20

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

ESPECIFICAÇAO
DO OBJETO

CATSER

Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital por meio de
locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conforme Anexo 2 do edital.
Item 1- 17990
Item 5 - 17990
Item 2-23175
Item 6 -2 3 1 7 5
Item 3 - 17990
Item 7 -2 3 1 7 5
Item 4 -2 3 1 7 5
0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a
finalidade de dar maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do
Congresso Nacional, mediante a impressão das publicações oficiais do processo
legislativo, principalmente os diários.

Com 0 decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do
sistema de outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão,
vinculadas com a sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o
sistema de impressão digital tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando
estágios intermediários de pré-impressão, com substancial redução de insumos para
JUSTIFICATIVA
offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da
impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas,
entre outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao
sistema convencional de impressão offset.
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A opção pela locação é mais vantajosa ao Senado se considerarmos a rápida depreciação
dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. No sistema de
locação, também estão incluídos os custos relativos á manutenção preventiva e
corretiva, á mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumiveis. Deve-se avaliar,
também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo
de outsourcing oferece.

ADJUDICAÇÃO

Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a
opção pelo aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção
e mão de obra direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores
críticos de sucesso, conforme evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência
pelo sistema de outsourcing:
Menor Preço por Grupo.
GruDO 1
Item

1

Quantidade

Unidade
de medida

48

Mês

2

200

Página
impressa
(em
milheiros)

3

48

Mês

QUANTIDADE E
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Especificações
Locação de 02 (dois)
equipamentos
para
impressão
colorida,
tecnologia Laser/Led,
para impressão em
papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial, configuração,
serviços
de
manutenção.
suüorte
técnico.
aüoio
e
execucão oüeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel.
Impressão colorida, em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Locação de 01 (um)
equipamento
para
impressão
em
PB
(monocromia),
tecnologia Laser/Led,

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal (R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88
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500

Página
impressa
(em
milheiros)

para impressão em
papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial, configuração,
serviços___________de
manutenção.
suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel._______________
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

40,00

2 0 .000,00

960.000,00

6.214.105,44

Valor total Grupo 1
Grupo 2
Item

Quantidade

48

Unidade
de medida

Especificações

Mês

Locação de 01 (um)
equipamento
de
impressão,
tecnologia
inkiet.
que permita
impressões tanto PB
(monocromia)
quanto
coloridas (policromia),
para
utilização
de
formulário contínuo e/ou
papel em bobina sem
remalina.
incluindo
instalação
inicial,
configuração, serviços
de manutenção, suporte
técnico.
apoio
execucão
operacional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças.

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal

Valor Total
(48 meses)

(R$)

(R$)

199.741,15

199.741,15

9.587.575,20
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6

7

3.500

Página
impressa
(em
milheiros)

4.000

Página
impressa
(em
milheiros)

componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
Impressão
colorida
(policromia)
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

18.561.655,20

Valor total do Grupo 2

Valor total da contratação: R$ 24.775,760,64
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Programa de trabalho:
Natureza da despesa:
(Observação: A ser preenchido após a emissão do pré-empenho)
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), Anexo II do Senado Federal, localizado á Via
SERVIÇOS
N2, Brasilia-DF, CEP 70.165-900, Brasília/DF.

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Para o completo atendimento das soluções propostas no presente edital, deverão ser
disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem
comprometer o caráter competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade
necessária á execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura refiete a necessidade de atendimento ás ordens de serviço que chegam á
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.
ITEM 1 - GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA
IMPRESSÃO COLORIDA
1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto, equivalente
a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
1.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
1 .4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1 .6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel offset 75 g/m^;
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1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300 g/m^, para
impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x 660mm, sendo que a
área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A presente gaveta pode ser
substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja, gaveta a ser implementado na
impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
1 .8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que trabalhem
com 8 bits ou mais de processamento;
1.10- Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
1.13 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
1 .1 5 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
1.16 - Modelos de referência: RICOH C7200, XEROX VERSANT 180, KONICA C3080,
CANON C810.
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ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
2.1 - A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens com
cobertura média de 55% da página;
2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 1
deste Anexo.;
ITEM 3 - GRUPO 1 - LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM
PRETO
3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por minuto,
equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por
equipamento;
3.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3 .5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3.6 -Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed / air feed / air assisted);
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3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
3.12 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
3 .1 4 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”.
3.15 - Modelos de referência: RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA 144, KONICA 6136P,
CANON VARIOPRINT 140.
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ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado no
histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e traços
com cobertura média de 7 % da página;
4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 3 deste
Anexo;
4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado na Cláusula Quarta da minuta de
contrato (Anexo 3 do edital) não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de
24hs (conforme parágrafo décimo da Cláusula Quarta) fica facultado ao Senado Federal
realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo
valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 - GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO
DIGITAL, TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB
(MONOCROMIA) QUANTO COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM
FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir bilhetagem
em separado, para fins de medição;
5.2 - Velocidade: igual ou superior á 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto, equivalente
a 500 folhas) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
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5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que permita
impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo aceitável),
incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade de homologação
específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema “roll”, que permita utilização de
bobinas com 17” de largura (limite superior mínimo aceitável);
5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4 em
linha;
5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar arquivos
no formato PDF;
5.10 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF,
trifásica. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede elétrica,
cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de energia para
o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;
5 .1 1 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o equipamento com
capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento remoto, impressão com
dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;
5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o uso de
equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
5.14 - Modelos de referência: XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ COLORSTREAM 6000
SERIES, RICOH PRO VC 40000.
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ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS
A4, SOB DEMANDA
6.1 - A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro
com cobertura média de 20% da página;
6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 5 deste
Anexo;
ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
7.1 - A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro,
textos e traços com cobertura média de 5% da página;
7.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
7.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
7.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 5
deste Anexo;
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP
A Contratada deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros),
e conectividade TCP/IP com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet
10/100/1 OOOMbps ou superior.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO
A Contratada deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N"
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
_________ , para a prestação de serviços de
impressão digital por meio de locação de
equipamentos, incluindo serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional,
impressões coloridas e monocromáticas, software
de gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ n°
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________ , e
___________ , com sede n a ____________ , fa x n° (__ ) ___ -___e (__ ) __ -___, telefone n°
(___) ___e
-___, CNPJ-MF n ° ________________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo S r.___________ ,C l.____________ , expedida
pela /
CPF n°. _________ -___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n ° 120 , homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital n ° ___________ do Processo 00200.001884/2020-15, incorporando o edital
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital n° ________ , a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de impressão digital por meio de
locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
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funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque mínimo regulador
de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente a 3 (três)
meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2, 4, 6
e 7 do Anexo 2 do edital;
VI - utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de acordo com o Art. 33
da Lei n° 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da Advocacia do
Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e
o encaminhamento dos materiais descartados para reciclagem de forma responsável e
ambientalmente correta. O descarte deverá ser evidenciado através de documentação
comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das
peças/consumíveis;
VII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARAGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados nos itens 1, 3
e 5 do Anexo 2 do edital no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e
Publicações do Senado Federal - SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado á via N2, Bloco 01, CEP 70.165-900, Brasília-DF, deixando-os em perfeitas
condições para início de sua utilização, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, para o Grupo
1 e de até 90 (noventa) dias corridos, para o Grupo 2, contados da assinatura do contrato.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão ser novos, de primeiro
uso e em linha de produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia
autenticada da declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão estar devidamente
acondicionados e em caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a permitir completa
segurança durante o transporte.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos equipamentos do Grupo 2. a comprovação da data
de sua fabricação será verificada previamente á instalação nas dependências da SEGRAF e
ratificada no momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação,
registro junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou número de série {serial number). O
SENADO reserva-se ao direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o
equipamento caso a comprovação não seja devidamente efetivada, cabendo á CONTRATADA
substitui-lo, não obstante a aplicação de sanções contratuais.
PARAGRAFO QUARTO - Caso os equipamentos do Grupo 2 sejam novos, de primeiro uso,
a comprovação dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO QUINTO - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente
acondicionados em caixas, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte.
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PARAGRAFO SEXTO - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas,
ligações, cabos, barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios
necessário para a descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao SENADO.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes
e controladores de impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros),
e conectividade TCP/IP com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet
10/100/1 OOOMbps ou superior. (Nota COATC 1: Sugere-se ao OT avaliar se a definição
objetiva dos softwares do Office ao qual os componentes, controladores e softwares devem ser
compatíveis impactaria na proposta das licitantes. Em caso afirmativo, sugere-se a
substituição da expressão “e outros ”, acima destacada.
PARAGRAFO OITAVO - Deverão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e
manutenção em língua portuguesa.
PARAGRAFO NONO - O equipamento será recusado se:
I) Não atender ás especificações técnicas contidas na proposta e na documentação
técnica;
II) Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital da
licitação;
III) Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido recolocados em
perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - A entrega dos equipamentos fora das especificações indicadas
implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará á disposição da CONTRATADA
para substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIM EIRO - O SENADO, por intermédio do órgão fiscalizador,
constituirá equipe destinada a acompanhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas
disponibilizadas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O SENADO poderá efetuar a conexão dos
equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis
tecnicamente, sem prejuízo das condições da prestação dos serviços, facultado o
acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os sistemas de medição dos equipamentos devem
ser ajustados de forma que a medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal
trabalho deverá ser realizado em conjunto com a equipe técnica do SENADO, de modo que
haja o melhor aproveitamento da mídia utilizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - É vedado á CONTRATADA desinstalar ou manter
inoperante qualquer equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Concluída a instalação e constatado o pleno
funcionamento dos equipamentos no ambiente de rede do SENADO, os itens 1, 3 e 5 serão
atestados provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o atesto provisório, pelo
gestor responsável pelo contrato, pelo chefe do Serviço de Impressão Digital (SEID) e pelo
coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de
equipamentos e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA iniciará a execução do objeto deste contrato, que compreende serviços de
impressão digital por meio de locação de equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, no prazo d e
(______ ) dias
úteis/corridos, a contar da assinatura deste contrato. (Nota COATC 2: Solicita-se à SEGRAF
para informar o prazo para início da execução dos serviços, em dias úteis ou corridos a contar
da assinatura do contrato - ou contado a partir de algum outro marco - ou, alternativamente,
indicar a data específica em que o Contrato deverá iniciar sua vigência).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados no
caput, no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado áviaN 2, 70.165-900, Brasília-DF, CEP.
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerar-se-á, para fins deste contrato, as seguintes definições
gerais:
I) Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas,
ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química,
bem como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
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II) Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
III) Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
IV) Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h
às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das
22h de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora
útil).
V) Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o
efetivo restabelecimento do serviço.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção
s ité \ isto é, prestados no Serviço de Impressão Digital (SEID) da SEGRAF (Secretaria de
Editorações e Publicações do SENADO), para a realização de manutenções preventivas e
corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao SENADO, por meio de
técnicos especializados e treinados no equipamento.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá disponibilizar possuir técnicos de
plantão, munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada
de trabalho no SENADO, compreendido em dias úteis, das 7h às 22h.
PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA considere necessária alocação de pessoal
residente e/ou composição de estoque de peças de reposição, serà a ela franqueado espaço
próprio para sua acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
PARA GRAFO SEXTO - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos
disponibilizados ao SENADO.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO através
de solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações serà realizada
através de comunicação formal entre o SENADO e CONTRATADA, em modelo a ser definido
com o gestor do contrato, prioritariamente o e-mail, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I)

Número de série do equipamento;
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II)

Hora de abertura da solicitação;

III) Grau da severidade;
IV)

Anormalidade observada;

V)

Nome do responsável pela solicitação de serviço;

PARAGRAFO OITAVO - O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h ás
22h, em dias úteis, nas dependências da SEGRAF.
PARAGRAFO NONO - O início atendimento do referente ao restabelecimento do serviço não
poderá ultrapassar 4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo
órgão fiscalizador á CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - O término do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar
o prazo de 24hs, contado a partir do início do atendimento.
I) Caso o prazo para solução definitiva dos chamados abertos dependa do envio
extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá emitir relatório circunstanciado
informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a SEGRAF poderá avaliar
uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do problema.
II) Caso o serviço de manutenção detalhado nesta Cláusula não seja capaz de reestabelecer
os serviços no prazo de 24hs fica facultado ao SENADO realizar a impressões em PB
(monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo valor unitário de impressão
pactuado para o item 4 (Impressão PB - monocromia, em páginas A4, sob demandaj. (Nota
COATC 3: Pede-se ao órgão técnico que ratifique a informação e a adequação de sua
disposição neste parágrafo).
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A interrupção dos serviços de manutenção, o não
atendimento aos prazos estipulados ou o não atendimento ás chamadas técnicas para
reestabelecimento do serviço ensejarão em aplicação de glosas previstas na Cláusula Sexta
deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a
CONTRATADA comunicará o fato á equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para
o fechamento do chamado, apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser
definido em conjunto com o gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a
duração da manutenção, bem como a hora de abertura e fechamento do chamado.
I) Caso o SENADO não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá
aberto até que seja efetivamente solucionado. Nesse caso, o SENADO informará á
CONTRATADA as pendências relativas á solicitação em aberto.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de
equipamento das dependências da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do
contrato a autorização de saída.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Substituição definitiva de equipamentos: a
CONTRATADA substituirá equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou
recorrentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação pelo órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os
seguintes casos:
I) ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de um
periodo contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
II) soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse 60 (sessenta) horas
úteis dentro de um periodo contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
III) apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - No caso de substituição em caráter definitivo dos
equipamentos, devem ser mantidas e/ou aprimoradas todas as caracteristicas técnicas do
equipamento original, objeto da proposta da CONTRATADA.
DO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico
ao órgão fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas
que possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas
atividades relacionadas á determinação da configuração mais adequada para implementação de
políticas de segurança de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados,
inclusive em relação á configuração das máquinas alocadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Mudança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se
o direito de solicitar alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA uma vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de
andar/prédio, oportunidade em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de
instalação no novo local em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do
comunicado, não podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
I) O transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças de local
solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Relatórios Administrativos: A CONTRATADA deverá
elaborar, encaminhar e manter sob sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela
SEGRAF, em caráter eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
I) Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a semana auferida,
contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada equipamento, com devida
estratificação que permita avaliar o quantitativo referente a cada ordem de serviço que foi
impressa no equipamento.
II) Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês subsequente, que
conterá o número de chamados por equipamento e o período em que o equipamento ficou
em manutenção.
III) A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos, indicando as
informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes outros dados que
considere importantes para controle próprio.
IV) Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis com o software
Microsoft Excel.
DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUCÃO OPERACIONAL
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter, no local de
instalação e para cada grupo (Grupo 1 - itens 1 a 4; Grupo 2 - itens 5 a 7), no mínimo, 4
(quatro) operadores diariamente, divididos em 2 (dois) turnos, treinados por sua conta, durante
toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - O horário do serviço de apoio e execução
operacional deverá ser das 7h ás 22h, em dias úteis, divididos em 2 (dois) turnos ininterruptos
de trabalho, a saber:
I)

V turno: 7h ás 14h30

II)

2"turno: 14h30 ás 22h

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Os operadores deverão ser plenamente capazes
de operar os respectivos equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para
problemas de pequena complexidade, como troca deconsumíveis, sendofacultada ao gestor a
solicitação de substituição desses sempre que não atenderemás necessidades do SENADO. Os
operadores também deverão ser capazes de identificar erros de registros e marcações de corte,
bem como saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer ao órgão
fiscalizador e ao gestor do contrato uma relação nominal dos operadores designados com a
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respectiva distribuição e horários. Sempre que houver mudança na equipe, o gestor deverá ser
notificado, por escrito, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da mudança.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA deverá exercer controle sobre a
assiduidade e a pontualidade dos operadores aprovados, através de folha individual de
fi^equência mensal e/ou cartão de ponto.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá substituir qualquer
operador, por outro que atenda ás mesmas qualificações com relação ao substituído, nos
seguintes casos:
I) falta justificada ou injustificada;
II) gozo de férias;
III) licença e/ou atestado médico; e
IV) solicitação motivada do gestor.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - No caso de falta injustificada ou licença e/ou atestado
médico, a CONTRATADA deverá substituir o operador ausentes em até 2 (duas) horas a partir
do recebimento do comunicado realizado por parte do fiscal do contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao fiscal do
contrato, junto com a nota fiscal de prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de
ponto e/ou controles de freqüência dos funcionários que integram a equipe, com a identificação
e o “atesto” do responsável pelo órgão fiscalizador onde estiver(em) instalado o(s)
equipamento(s).
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO - A CONTRATADA deverá fornecer, aos operadores e
técnicos responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de
identificação, que serão de utilização obrigatória nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cumprimento,
por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança
determinadas pelo SENADO, instruindo-os quanto á prevenção de incêndios nas áreas do
SENADO e de seus órgãos supervisionados.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEIRO A CONTRATADA assumirá toda a
responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxilioalimentação, auxilio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada,
no que couber, a convenção coletiva de trabalho da categoria correspondente, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
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PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEGUNDO - A responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho durante a vigência dos serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por
quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos,
inclusive por omissão destes, ao SENADO ou a terceiros, nas dependências do SENADO.
(Nota COATC 4: Pede-se ao órgão técnico para avaliar a imprescindibilidade de algumas
disposições, como as destacadas em amarelo nesta Cláusula, que podem caracterizar um
contrato de execução indireta com mão de obra residente, o que não é o caso).
CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
Uma vez instalados e configurados os equipamentos (itens 1, 3 e 5) ficarão disponíveis,
nas dependências do SENADO, para realização de impressões, conforme estimativas
previstas nos itens 2, 4, 6 e 7;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao final de cada mês, será auferida, através de
software/sistema/plataforma disponibilizada pela CONTRATADA, a quantidade de
páginas A4 efetivamente produzidas, relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do contrato,
procedimento esse chamado de medição mensal. Apenas a unidade efetivamente impressa
será contabilizada para a medição e referido pagamento;
I) A medição mensal será encaminhada ao SENADO até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações: quantidade de páginas A4
impressas total por equipamento, diferenciando páginas coloridas e preto e branco; custo
do serviço utilizado; tipo de impressão (simples ou duplex); quantidade de consumíveis
utilizados no mês (tintas e cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser
gerado também um relatório em formato estatístico;
PARAGRAFO SEGUNDO - Ficam definidos os seguintes detalhamentos quanto ás
medições:
I) Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de responsabilidade da
CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor ocasionados por falta de
manutenção no equipamento disponibilizado. Neste caso, será realizado preenchimento
de formulário descrevendo o ocorrido, detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e
assinado por ambas as partes;
II) Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não prosseguir
com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da impressão, cabendo á
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fiscalização do contrato autorizar a continuidade da impressão ou solicitar intervenção
corretiva;
PARAGRAFO TERCEIRO - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro
exclusivo do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em
disposição permitam esta fiancionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se ao
SENADO o direito de fazer uso destas funções.
CLÁUSULA SEXTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente contrato de acordo com os
níveis de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo seu descumprimento.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os níveis de serviço apresentados nesta Cláusula têm como
função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante
a contratação.
PARAGRAFO SEGUNDO - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada
como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços.
I - A verificação das ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA
á aplicação de glosa nos pagamentos mensais;
II - O valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de
acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado
Federal__________________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do SENADO e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o
restabelecimento do serviço, após o início do atendimento._____________________
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do do Anexo 2 do edital).___________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
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Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.____________
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do Anexo 2 do edital).__________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido á ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido á
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do Anexo 2 do edital).____________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO._____________________________________________
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos
dos equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão
Responsável, por ocorrência e por equipamento.________________________________
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).________________________________________
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento._____________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.___________________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal
da respectiva locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeita a
CONTRATADA, além da aplicação da glosa, á aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira.
PARAGRAFO QUARTO - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos,
decorrentes do não atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos,
autorizam a SEGRAF a realizar a impressão em qualquer outro equipamento independentemente da tecnologia de impressão - existentes no seu parque gráfico.
I - Além do valor estipulado nas glosas das ocorrências 1-8 definidas no parágrafo
segundo desta Cláusula, será calculado o custo total do serviço, de acordo com os
sistemas de custeio da SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
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II - Alternativamente, desde que manifestada a concordância e interesse do SENADO,
a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo determinado, as
impressões demandadas pelo SENADO, em qualquer “bureau ” que lhe convier, até que
o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar as referidas glosas, mas
isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao custo do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n ° _______________ , não sendo
permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.

Item

Quantidade
estimada

Unidade

Especificação

Preço
unitário
(R$)

Preço
mensal
total
(R$)

Preço
total
(R$)

PARÁGRAFO PRIM EIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ __________________________ (_______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários á perfeita execução deste contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor
relativo á locação (itens 1, 3 e 5) e os valores referentes ás páginas efetivamente impressas
(itens 2, 4, 6 e 7).
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos dos itens 1,3 e 5 serão realizados mensalmente,
e o período terá início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos, previsto no
parágrafo décimo quinto da Cláusula Terceira.
I - O primeiro e último pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra
no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais pagamentos considerarão período
entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando calendário de 30 dias por
mês.
PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados
mensalmente conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição
apresentado na Cláusula Quinta.
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PARAGRAFO QUINTO - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos
e operadores responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,
até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços
prestados no mês anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofi^er glosas
decorrentes do não cumprimento do instrumento de medição de resultados acordos de níveis de
ser\iço detalhados na Cláusula Sexta
I) A assinatura dos gestores, seja ela fisica ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado neste parágrafo, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para
todos os itens deste contrato;
II) O SENADO suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais divergências
entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
parágrafo vigésimo da Cláusula Quarta, ou entre esses e os controles que ela venha a
manter, até a completa apuração dos fatos;
PARAGRAFO SÉTIMO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo sexto desta Cláusula e á apresentação da garantia na
forma da Cláusula Décima Primeira.
I) A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
II) Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso
gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária; (Nota COATC 5: Pede-se que
a SEGRAF reavalie o texto destacado, uma vez que entendemos, s.m.j., não ser possível esta
retenção, uma vez que o serviço tenha sido prestado, conforme previsto no inciso anterior e
também no Parecer n° 244/2015-ADVOSF).
PARÁGRAFO OITAVO - Caberá á CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidões
negativas de débitos estaduais e municipais, contadores de cada equipamento / máquina e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades
específicas previstas na Cláusula Décima Terceira.
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PARAGRAFO NONO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo sétimo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação
do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - 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 pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido
no parágrafo sétimo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365

1 = 6/ 100/ 365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARAGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas
sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior á definida na letra ‘I’ for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
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CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho
e Natureza de Despesa_______ , tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.°_____ .
PARAGRAFO ÚNICO - Para os exercícios fiaturos, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária á conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R $ ___________(
), correspondente a 4,75% ( quatro inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no
Serviço de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado por igual periodo, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARAGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARAGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARAGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
á relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARAGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II - multas aplicadas pelo SENADO á CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARAGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante á sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I - Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente á garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
0 período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARAGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal á CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
1 - As retenções de crédito realizadas pelo SENADO para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
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poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III - A liberação dos valores retidos fica condicionada á execução plena do contrato ou
á apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita ás seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II - fraudar a execução do contrato;
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III - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fi-aude fiscal.
PARAGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA á multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos á administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores ás penalidades previstas na referida lei.
PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início á prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal da
respectiva locação - itens 1, 3 e 5 do edital) até o limite de 30 (trinta) dias., após o qual será
aplicada, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARAGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA á multa
de 0,1%) (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARAGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Oitavo
da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA á multa de 0,05%> (meio décimo por cento) a
0,1%) (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARAGRAFO SÉTIMO - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 10%) (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARAGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARAGRAFO NONO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA á multa de 5% ( cinco por cento) sobre a parcela
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do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima
Primeira.
PARAGRAFO DÉCIMO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato), ressalvadas as hipóteses
especiais dos parágrafos segundo e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
Décima Quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita á multa correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
I I - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material á Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional á gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIM EIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, a partir da data
de emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme detalhado no parágrafo décimo quinto da
Cláusula Terceira.
(Nota COA TC 6: Pede-se que a SEGRAF confirme que, após o prazo de vigência indicado, não
há intenção de prorrogação contratual, e, se fo r o caso, corrija, no item 13.1 do TR, a
referência ao inciso do artigo 57, que deverá ser alterado de “I I ”para “IV ” do art. 57 da Lei
8.666/1993).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
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Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasilia-DF,

d e _______________de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA
DIRETOR DA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 4
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, á
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI- DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRONICO N“
/
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)________________________
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)___________
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
VALOR
VALOR
ITEM QUANT. UNID.
MARCA
ESPECIFICAÇAO
UNIX.
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR TOTAL

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo á proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

ANEXO 5
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu, ...................................................................................................... , inseri to(a) no CNPJ
n.° ............................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PUBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP n° 477/2013.

Local e data:_____

Representante legal:
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações
Ofício n° 470/2020 - CO ATC/SADCON
Processo n° 00200.001884/2020-15
Brasília, 06 de julho de 2020.

Ao Coordenador da COATC,
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à COPELI, para análise prévia.

Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de
serviços de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo
serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas

e

monocromáticas,

software

de

gerenciamento,

inventário

e

contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel.

Preliminarmente ao envio dos autos ao Órgão Técnico, para verificação e
visto da minuta de edital, sugere-se o encaminhamento dos autos à COPELI, para
análise

dos

autos

e

verificação

da

minuta

de

edital

acostada

sob

o

n°

00100.062690/2020-14.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa M iranda
Chefe do SEEDIT

De acordo.
A COPELI para análise prévia.

(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Recursos Humanos
B O L E T IM A D M IN IS T R A T IV O DO S EN A D O F E D E R A L
S E ÇÃ O 1

N°: 7345-Sl

sexta-feira, 15 de maio de 2020

DIRETORIA-GERAL
DESIGNAÇÃO

P O R T A R IA DA D IR E T O R IA -G E R A L N° 1 1 7 2 , d e 2 0 2 0
A D IR E TO R A -G E R A L DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições regim entais
e regulam entares, considerando os term os do art. 3°, §1° da Lei n° 1 0 .5 2 0 /2 0 0 2 e do art. 10,
§ 3° do Decreto n° 5 .4 5 0 /2 0 0 5 , o art. 220, §1°, VI, c/c o art. 11, do Anexo V, do
Regulamento A d m inistra tivo do Senado Federal, consolidado pela RSF n° 13/2018 , e tendo em
vista o que consta nos Processos nos 0 0 2 0 0 .0 0 3 3 9 4 /2 0 2 0 -5 3 e 0 0 2 0 0 .0 0 5 4 1 6 /2 0 2 0 -1 0 ,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores J A N IO DE ABREU, matrícula n° 32570, J U L IA N A SÁ
DE A L M E ID A BEZERRA, m atrícula n ° 2 67792; MARCUS V I N Í C I U S DE M IR A N D A
CASTRO, m atrícula n ° 222474; e PAULA PARENTE C A N T U Á R IA RAMOS, matrícula n °
266568, como Pregoeiros do Senado Federal.
Art. 2° Designar o servidor FELIPE G U IM A R Ã E S CÔRTES, matrícula n° 226595, para
desem penhar as atribuições de Pregoeiro, cu m ulativam ente com as que já exerce.
Art. 3° Designar os servidores C ASSANDRA SANTOS SOARES, m atrícula n° 229171;
C Á S SIO VELOSO BARBOSA GOMES, m atrícula n ° 2 6 7500; FERNANDO K IS S CAMPOS,
m atrícula n ° 2 3 0252; PEDRO T I S S IA N I COSTA, m atrícula n ° 2 67421; e SU ZA N A
M A R T IN S MENDES, m atrícula n° 268954, como integrantes da Equipe de Apoio de
Pregoeiros do Senado Federal.
Art. 4 ° Revogar a Portaria da D iretoria-Geral n° 632, de 2020.
Art. 5° Esta Portaria entra em v ig o r na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de maio de 2020. Ilana Trom bka, Diretora-Geral.

Observações:
- Publicação extraída do Boletim original n^: 7345 Secão 1. de 15/05/2020
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ANÁLISE ORIGINÁRIA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO N^: 00200.001884/2020-15
OBJETO: Contratação de em presa para a prestação de serviços de impressão digital por meio de
locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel.

CHECK
X
X

X

ETAPA/REQUISITOS
Termo de Referência
Estimativa da despesa

DOC.
00100.059077/2020-10

(planilhas e mapa de cotações)

00100.059078/2020-64

Data da pesquisa: 2 9 / 0 5 / 2 0 2 0
Preço estimado: R$ 24.775,760,64

Análise da pesquisa pela COCVAP
Despacho de ratificação da pesquisa pela COCVAP

00100.059559/2020-70

(Em 2 4 /0 6 / 2 0 2 0 , válida até 2 9 /1 1 / 2 0 2 0 )

X

Cópia do ato de designação do Pregoeiro
[Portaria DGER n-1.172, de 2020]

X

Minuta do edital

00100.048900/2020-61
(VIA 45)
00100.062690/2020-14

UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LC 1 2 3 /2 0 0 6
Sem Benefício
Tipo I
Tipo II
Tipo III

X

TRATA-SE DE SRP?
Sim
Não

X

POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS?
Sim
Não

X

ÓRGÃO TÉCNICO É SINFRA, TV OU RÁDIO SENADO?
Sim
Não

X (SEGRAF)

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS AO PREGOEIRO
Termo de
Referência
Especificação dos
serviços

OK
Ver recomendacões.
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Indicação CATSER
Pesquisa de
Preços

Informações
sobre o contrato
atual/últim a
contratação

Justificativa para
a não adoção do
Sistema de
Registro de Preço

Justificativa para
a não utilização
dos Benefícios da
LC 1 2 3 /2 0 0 6

Justificativa para
a adoção do
critério de
julgamento POR
GRUPO ou
GLOBAL

Justificativa para
a possibilidade ou
não de
participação de
consórcios

Amostra
Vistoria
iVIinuta do edital

Ver recomendações.
Ok
Pregão 083/2016 - Vigência por 48 meses
0 modelo de contratação foi deferente do que vai ser licitado. Portanto, fica
comprometida a comparação dos valores dos itens do Pregão Eletrônico
083/2016 com o objeto desta licitação.
Contratos 116/2016 - RICOH BRASIL - R$ 2.340.000,00- ITEM 3
Contrato 114/2016 - 3EX COMÉRCIO - R$ 1.324.323,55 e R$ 1.904.640,00 Itens 1 e 2, respectivamente
Valor Orçado R$ 22.117.776,00 e Valor Adjudicado - R$ 14.046.720,00
Do TR, item 24:
"Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente
contratação, por apresentar-se incompatível com a demanda do senado,
uma vez que se trata de um contrato de locação de equipamento e
impressão. 0 tempos de acionamento [2 a 3 dias úteis) não é compatível
com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para
impressão deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a
execução do trabalho, fato que impossibilita previsão anterior em nível de
assertividade compatível com o SRP".
Do TR, item 25:
"Não há óbice à aplicação do art. 48,1, da lei complementar n^ 123/2006,
de tal sorte que, para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de
R$ 80.000,00, a licitação poderá ser exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas".
Ainda em tempo, é im portante ressaltar que o somatório dos valores
estimados dos dois grupos são superiores a R$ 80.000,00. Ademais, não se
aplica 0 benefício tipo 111, haja vista que a contratação não se trata de
aquisição de bens de natureza divisível.
Do TR, item 23:
"Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "por grupos",
tendo em vista a existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o
agrupamento dos itens em dois grupos: impossibilidade de particionar o
serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza deste, bem
como manutenção do sistema de redundância entre as impressões
monocromáticas".
Do TR, item 26:
"A participação de consórcios no certame que se originará do presente
termo de referência não será permitida, em razão de a complexidade e o
vulto do objeto não limitarem a participação de fornecedores aptos a
executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem de
condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade
do objeto, não sendo o caso de permitir a junção de esforços de 2 (duas) ou
mais empresas para a execução da contratação pretendida".
Não se aplica
Ok.
Ver recomendações.
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[requisitos da proposta
e documentos de
habilitação]

Critérios para lançamentos no sistema:
- Tipo da licitação: Menor Preço
- Critério de mensuração: Por grupo
- Quantidade:
AGRUPAMENTO

Grupo 1
Critérios de
Lançamento do
Edital no
COMPRASNET

Grupo 2

ITEM
1
2
3
4
5
6
7

QUANTIDADE
2
200.000
1
500.000
1
3.500.000
4.000.000

UNIDADE
Unidade
Página
Unidade
Página
Unidade
Página
Página

Ver recom endações.
B en efício d e ME/EPP: Não se aplica.
- D ireito d e P referên cia : Ainda que se aplique o Direito de Preferência
previsto no Decreto 7.174/2010, não seria viável sua adoção no certame, por
limitações do Comprasnet, visto que o sistema apenas permite a aplicação
quando a adjudicação é por item, e o presente caso se trata de adjudicação por
grupos.
-

Responsáveis pela
elaboração do TR e
gestores da
contratação

INFORMAÇÕES PARA ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS
Nome:
Hélio Lopes De Azevedo
Ramal:
3741
E-mail:
hezevedo@senado.leg.br
Nome:
Fabrício Ferrão Araújo
Ramal:
3377
E-mail:
faraujo@senado.leg.br

Recomendações:
1. Com referência ã nota técnica da COATC no item 4.5, concordamos com aquela Coordenação
no sentido de que a exigência deve ser deslocada para o capítulo relativo ã aceitabilidade da
proposta, visto que o Capítulo IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO se trata das orientações referentes ao cadastramento da
proposta no sistema Comprasnet, bem como da juntada dos documentos referentes ã
habilitação, conforme previsto nos itens 12.1 e 12.3, ao passo que no Capítulo XI - DA
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA instrui os licitantes a inserirem no sistema a proposta final,
de acordo com o modelo de proposta do Senado Federal (Anexo 4) e os docum entos
com plementares à proposta. Sugere-se, ainda, ajuste na redação, conforme a seguir, e a
renum eração dos demais itens:
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11.1.2 - A licitante deverá especificar as marcas, os modelos e os fabricantes dos
equipamentos ofertados, bem como as suas documentações técnicas, compostas de:
manuais, folders, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas (Anexo 2).
2. De acordo com o item 4.5, a ser realocado no capítulo XI, "a licitante deverá especificar a
marca, m odelo e fa b ric a n te do equipamento ofertado, bem como a sua documentação
técnica, composta de: manuais, folders, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins, que
forem julgadas necessárias ou convenientes, para aferição do atendimento aos requisitos
exigidos nas especificações técnicas". Grifou-se. 0 item 11.1.1.1 instrui que "caso os
equipamentos ofertados do Grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada deverá conter,
obrigatoriamente, o modelo da máquina ofertada". Entende-se, portanto, que, S.M.J, a
exigência contida no item 11.1.1.1 se torna inócua, visto que já há comando no sentido de
que deverão ser especificadas as marcas, modelos e fabricantes dos equipamentos ofertados.
Sugere-se, dessa forma, a exclusão do item 11.1.1.1 da minuta de edital.
3. Em atenção ao Acórdão TCU n- 1.618/2019 - Plenário, TCU, o qual versa que "é
imprescindível a análise dos preços unitários em licitações do tipo menor preço global, de modo
a se coibir a prática do denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevação dos
quantitativos de itens que apresentam preços unitários superiores aos de mercado e redução
dos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de aditivos", e considerando as
características da execução dos serviços, em especial por envolver serviços sob demanda,
recomenda-se a fixação dos preços totais de cada item como preços unitários máximos,
alterando a redação do item 11.2 para os seguintes termos:
11.2 - 0 Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à adequação às
especificações técnicas do objeto, bem como a compatibilidade dos preços unitários
ofertados, que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens
conforme informado no Anexo 1.
4. No que tange ã capacidade técnica, especialmente na redação da subalínea "a.l” do item
12.3.1, a fim de estabelecer de modo claro a parcela de maior relevância a ser comprovada
em termos qualitativos e quantitativos, com o objetivo de favorecer o julgamento objetivo da
proposta, em consonância com a jurisprudência do TCU (Acórdão n- 1.052/2012-Plenário e
Súmula 263), sugere-se a redação abaixo:
a] Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s] por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já prestou, a contento, serviços compatíveis
com o objeto licitado.
a.l] Quanto às especificações, considera-se serviço compatível a locação, por prazo
igual ou superior a 12 (doze] meses, de 2 (dois] equipamentos de impressão similares
aos requeridos pelo Senado Federal, não necessariamente com as exatas
especificações contidas no Anexo 2 do edital.
a.2] Para comprovação do quantitativo referido na alínea "a.l", será admitido o
somatório de atestados;
a.3] Para a comprovação do lapso temporal referido na alínea "a.l”, será admitido o
somatório de atestados de capacidade técnica, desde que as contratações
correspondam a períodos consecutivos, mas não concomitantes.
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Ressalta-se que é fundamental que o órgão técnico se manifeste formalmente acerca da
concordância, ou não, das sugestões destacadas em amarelo. Ademais, caso o órgão técnico
opte por não admitir o somatório de atestados, cumpre registrar que será necessário
apresentar justificativa técnica robusta.
5. No que se refere à exigência constante do item 12.3.2, alínea "a”, cumpre registrar o
entendimento exarado pelo TCU no recente Acórdão n- 1321/2020-Plenário: "Afixação, para
fins de habilitação, de percentual de patrimônio líquido mínimo em relação ao valor estimado
da contratação [art. 31, §§ 2- e 3-, da Lei 8.666/1993) deve ser justificada nos autos do
processo licitatório, realizando-se estudo de mercado com vistas a verificar o seu potencial
restritivo, sob pena de violação ao a rt 3-, § 1-, inciso I, do Estatuto de Licitações".
Considerando que não foi localizada justificativa nos autos, recomenda-se que se inclua a
necessária instrução, de modo consentâneo com a jurisprudência do TCU.
6. Em razão de os códigos CATSER n- 17990 (itens 1, 3 e 5) e 23175 (itens 2, 4, 6 e 7)
informados pelo OT não encontrarem correlação com objeto licitado, sugere-se, então, a
utilização dos códigos 27677 [locação de equipamento gráfico - unidade] para os itens 1, 3 e
5, 26875 [Outsourcing de impressão - locação páginas impressas a3 policromática sem
papel - página], para os itens 2 e 6, e 26824 [Outsourcing de impressão - locação páginas
impressas a4 monocromática com papel - página], para os itens 4 e 7.
7. Ademais, ainda com relação aos códigos CATSER, verificamos que as unidades de medida
cadastradas no sistema não guardam correlação com as unidades sugeridas para o pregão. A
fim de ajustar essa inconsistência, que muitas vezes causa dúvida nos licitantes, e pode levar
ao cadastramento errado de propostas, sugerimos a seguinte tabela para o Anexo 1, no
campo "quantidade e preços estimados”:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

Locação
por
48
meses
de
equipamentos
para
impressão
colorida, tecnologia Laser/Led,
para impressão em papéis e
cartões, tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial,
configuracão.
serviços
de
manutenção, suporte técnico, apoio
e execucão operacional, software
de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.

QDT

UNIDADE DE
MEDIDA

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor
Total (48
m eses)
(R$)

Grupo 1

2

3

Impressão colorida, em páginas A4,
sob demanda - estimativa mensal.
Locação
por
48
meses
de
equipamento para impressão em
PB
[monocromia],
tecnologia
Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões, tipologia folha

2

Unidade

200.000

Página

1

Unidade
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solta, incluindo instalação inicial,
configuracão.
serviços
de
manutenção, suporte técnico, apoio
e execucão operacional, software
de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.
Impressão PB [monocromia], em
páginas A4, sob demanda
estimativa mensal.

4

500.000

Página

Grupo 2

5

6

7

Locação
por
48
meses
de
equipamento
de
impressão,
tecnologia inkiet. que permita
impressões tanto PB [monocromia]
quanto coloridas [policromia], para
utilização de formulário contínuo
e/ou papel em bobina sem
remalina.
incluindo
instalação
inicial, configuracão. serviços de
manutenção.
suporte
técnico,
execucão.
apoio
operacional,
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento
de
peças,
componentes
e
suprimentos
necessários
para
seu
funcionamento, exceto papel.
Impressão colorida [policromia]
em páginas A4, sob demanda estimativa mensal.
Impressão PB [monocromia] em
páginas A4, sob demanda
estimativa mensal.

1

Unidade

3.500.000

Página

4.000.000

Página

8. Considerando que o objeto da contratação se trata de locação de equipamento, recomenda-se
que sejam inseridas nos autos justificativas técnicas robustas para a necessidade de que
as im pressoras (item 1, item 3) sejam novas, conforme exigência constante dos itens 1.1
e 3.1 do Anexo 2 (Termo de Referência), haja vista a potencial de restrição de
competitividade.
9. Com relação ao disposto nos subitens 1.16, 3.15 e 5.14 do anexo 2 da minuta de edital,
quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação da
descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões "ou equivalente”, "ou similar” e "ou
melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela
Administração (TCU - Acórdão n- 2.300/2004-P). Ademais, consoante estabelece o § 5- do
art. 7- da LGL, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em
que for tecnicam ente iustificável. Se este for o caso da presente contratação, é fundamental
que o órgão técnico insira justificativa nos autos quanto ã obrigatoriedade de que deverão
ser observadas as marcas e os modelos apresentados no Anexo 2.
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CONCLUSÃO: Após as alterações sugeridas, salvo melhor juízo, a minuta do edital encontrar-se-á
regular e adequada, estando apta a ser submetida à DGER para aprovação e demais deliberações de
acordo com o a r t 9-, incisos 111, IV, V e VI, Parte V, do RASF.
Senado Federal, em 10 /07 /2 0 2 0
(assinado eletronicamente)
CÁSSIO VELOSO B. GOMES
Equipe de Apoio

De acordo com a análise.

(assinado eletronicamente)
PAULA PARENTE CANTUÁRIA RAMOS
Pregoeira
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SENADO FEDERAL

Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações
Ofício n° 490/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001844/2020-15
Brasília, 10 de julho de 2020.
Ao Coordenador da COATC.
Assunto: Encaminhamento ao órgão técnico para visto da minuta de edital e
manifestação quanto à análise da COPELI

Com a minuta de edital de Pregão Eletrônico, documento digital n°
00100.060295/2020-05, encaminhamos o presente processo, referente à contratação de
empresa para a prestação de serviços de impressão digital por meio de locação de
equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel, com a recomendação de que retorne à
Secretaria de Editorações e Publicações (SEGRAF) para conferência da minuta do
instrumento convocatório em sua integra e verificação da adequação ao Termo de Referência
acostado à instrução; sendo que deverão ser apresentadas as alterações que se façam
necessárias.
Cumpre informar, ainda, que, preliminarmente ao envio dos autos para a
SEGRAF, e com o intuito de otimizar a tramitação deste processo, esta COATC solicitou à
COPELI a realização de uma análise prévia da minuta de edital. No documento n°
00100.064618/2020-21 a Comissão fez recomendações para o aprimoramento do Termo de
Referência e minuta de edital, sendo que o órgão técnico deve avaliar e responder os itens de
sua alcada.
Pede-se AO Órgão técnico que verifique o Termo de Referência e ajuste, no que
couber, o termo “licitante” ou “licitante vencedora” para Contratada, quando se referir á
execução do contrato e, ainda, o termo “Acordo de Nivel de Serviço” por Instrumento de
Medição de Resultados” ., conforme apontado na Cláusula Sexta da minuta de contrato.
Caso haja alterações no Termo de Referência (TR), sua versão atualizada deve ser
anexada aos autos sem as marcas de revisão/correcão. devidamente assinado pelo Diretor da
Secretaria, para futura aprovação pela autoridade competente.
Ademais, a fim de possibilitar a necessária atualização das disposições da minuta
de edital prevenindo o risco de o instrumento convocatório a ser futuramente publicado na
fase externa da licitacão não estar em consonância com a última versão do Projeto
Básico/Termo de Referência, resultando em falhas ou delongas no procedimento - tais como
a entrega ou fornecimento de objeto em desconformidade com o pretendido, republicacão do
edital para correcão ou anulação da licitacão -. solicitamos ao órgão técnico:
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações
Ofício n° 490/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001844/2020-15
1) O envio, para o e-mail coatc@senado.leg.br. em formato Word, da última versão do
Projeto Básico/Termo de Referência, com as alterações e inclusões em destaque e
as exclusões tachadas, a fim de facilitar a identificação das alterações realizadas
pelo órgão técnico;
2) O preenchimento de tabela conforme modelo abaixo, a ser juntada no expediente de
encaminhamento do Projeto Básico/Termo de Referência, apontando,
resumidamente, as alterações realizadas, os itens ajustados e a devida justificativa,
se for o caso.
Item do PB/TR alterado
(...)
(...)
(...)

Ajuste realizado
(...)
(...)
(...)

Justificativa, se for o caso
(...)
(...)
(...)

Esclarece-se, por fim, que o atendimento às solicitações acima tem por fito a
célere e correta instrução processual, evitando a necessidade de nova conferência da minuta
de edital por parte do órgão técnico.
Vencida essas etapas, os autos devem retornar à COATC, para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT

De acordo.
A SEGRAF, para verificação e visto da minuta de edital, e adequações do Termo de
Referência, se for o caso.
Em 10/07/2020

(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Ofício ti9 1 8 /2 0 2 0 - GBGRAF

Brasília, 14 de julho de 2020

ASSUNTO: Encaminhamento acerca
da m inuta do edtial

Senhor
GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA

Coordenador da COATC/SADCON
Senado Federal

Senhor Coordenador,

Encaminhamos as manifestações da SGRAF acerca das modificações propostas
pela COATC e pela COPELI.
Em anexo, encaminhamos nova versão de term o de referência - Versão_5, com
as mudanças elaboradas.
Abaixo, segue quadro resumo:
OBSERVAÇÕES DA COATC - 00100.062690/2020-14
ITEM

DIRECIONAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA SEGRAF

4.5 (pg. 4)

COPELI

NOTA COATC
1 (pg. 34)

SEGRAF

A SEGRAF realizou a eliminação do detalhamento,
m antendo apenas o texto 'Pacote Office', alterando
o item 7 do novo TR - VERSA0_5.

NOTA COATC
2 (pg. 35)

SEGRAF

A SEGRAF realizou acréscimo do texto “ e início do
serviço de impressão digital propriam ente dito
(itens 2, 4, 6 e 7)" alterando o item 10.1 do novo TR
- VERSA0_5. Assim, os prazos de início do serviço
tam bém serão de 60 e 90 dias corridos a contar da
assinatura do contrato

NOTA COATC
3 (pg. 37)

SEGRAF

Ratificado

NOTA COATC
4 (pg. 40)

SEGRAF

A SEGRAF, com vista a não criar exigências
desnecessárias, alterou
parte do
parágrafo
VIGÉSIMO OITAVO - CLÁUSULA QUARTA -,
refletindo na adequação do item 9.4.8 do novo TR VERSA0_5. Os demais, foram mantidos, tal como
atualm ente está sendo executado nos contratos
vigentes.

-
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NOTA COATC
5 (pg. 46)

SEGRAF

NOTA COATC

SEGRAF

Sugestão acatada. Texto retirado no item 20.9 do
novo TR-VERSA0_5.
Há intenção de prorrogação contratual. 0 item 13.1

5 (pg. 53)

do novo TR - VERSA0_5 foi alterado para fazer
previsão ao inciso IV.
OBSERVAÇÕES DA COPELI - 00100.062690/2020-14

RECOMENDA
ÇÃO

DIRECIONAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA SEGRAF

1

COATC

-

2

COATC/SEGRAF

A SEGRAF realizou a eliminação dessa parte do
texto no item 10.4 do novo TR - VERSA0_5

3

COATC

4

COATC/SEGRAF

-

A SEGRAF ajustou o texto no item 15 do novo TR VERSA0_5. Porém, o texto é diferente do sugerido
pela COPELI em sua recomendação, mas detalhado
e mais amplo. Solicitamos alteração pelo novo texto
proposto pela SEGRAF.

5

COATC

6

COATC/SEGRAF

A SEGRAF alterou o texto no item 3 no novo TR VERSA0_5,
acatando
integralm ente
a
recomendação.

7

SEGRAF/COATC

A SEGRAF alterou as unidades de medidas dos itens

-

1,3 e 5. Porém, para os demais itens (2,4, 6 e 7), foi
m antido a unidade em milheiro de página impressa,
o que perm ite maior disputa entre as empresas,
além de ser uma form a de contabilização
amplamente utilizada no mercado gráfico.
8

SEGRAF/COATC

Justificativa
VERSÃO 5

inserida

no item

10.2.1

do TR -

9

SEGRAF/COATC

Textos ajustados pela SEGRAF no item 6 do TR VERSA0_5

Atenciosamente,
FABRÍCIO FERRÃO ARAÚJO

Diretor da SEGRAF
[assinatura digital]
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TERMO DE REFERÊNCIA - IMPRESSORES DIGITAIS - VERSA0_5

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital,
por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio
e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de
acordo com os termos e especificações deste Termo de Referência:
2 - CONTRATOS VIGENTES A SUBSTITUIR

N5 Contrato
114/2016

Término da

Objeto
Contratação

de

empresa

vigência
especializada

para

a

03/10/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
116/2016

Contratação

de

empresa

especializada

para

a

21/11/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
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técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:

GRUPO 1
Item

Quantidade

1

2

Unidade

Especificações

CATSER

Locação por48 mesesde equipamentos para

27677

de medida
unidade

impressão colorida, tecnologia Laser/Led,
para

impressão

em

papéis

e

cartões,

tipologia folha solta, incluindo instalação
inicial,

configuração,

manutenção,
execução

suporte

serviços
técnico,

operacional,

apoio

software

de
e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papeL
2

200

Página
impressa

Impressão colorida, em páginas A4, sob

26875

demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
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3

1

unidade

Locação por 48 meses de equipamento para

27677

impressão em PB (monocromia), tecnologia
Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões,

tipologia

folha

solta,

incluindo

instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

software

e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papeL
4

500

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

26824

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milineiros)

GRUPO 2
Item

Quantidade

5

1

Unidade

Especificações

CATSER

Locação por 48 meses de equipamento de

27677

de medida
unidade

impressão, tecnologia inkiet, que permita
impressões tanto PB (monocromia) quanto
coloridas (policromia), para utilização de
formulário contínuo e/ou papel em bobina
sem remalina, incluindo instalação inicial,
configuração,
suporte

serviços de

técnico,

apoio

manutenção.
e

execução

operacional, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de
peças,

componentes

e

suprimentos

necessários para seu funcionamento, exceto
papel.
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6

3.500

Página
impressa

Impressão colorida (policromia) em páginas

26875

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
7

4.000

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

26824

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

4 - JUSTIFICATIVA

0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de préimpressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente utilizada
- tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrim ento da impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema
convencional de impressão offset.
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A opção pela locação é mais vantajosa ao Senado se considerarmos a rápida depreciação
dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. No sistema de locação,
também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à mão de obra
aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar, também, a gestão sustentável e,
sobremaneira, a transparência financeira que o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso
IVIacroprocesso Elemento

Comparação
Insourcing

Análise
Outsourcing

Custos trabalhistas estão

Finanças

Custos

associados

trabalhistas

interna.

(admissão,

VANTAGEM

a

0

gestão

contrato

permite

outsourcing

demissão,

transferir

impostos, etc..)

contratado

de

para
a

o

totalidade

custo.
Os custos de revisão de
projeto são menores para
um sistema de outsourcing,

Custos de revisão
Finanças

(revisão de projeto
e

adequação

haja
VANTAGEM

de

projeto)

vista

que

imobilização
tampouco

de

não

há

capital,

despesas

para

transporte e readequação
do parque gráfico.
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Em

um

sistema
a

outsourcing,

Custos
Finanças

empresa

CONTRATADA

fica

responsável

pela

manutenção dos serviços e

de

possui

manutenção
(manutenção

de

VANTAGEM

dos

equipamentos)

maior

poder

de

barganha

perante

fornecedor,

além de ter

acesso

o

facilitado

fabricante

e

ao
maior

celeridade para compra e
entrega dos equipamentos.
Custo

0

de

Finanças

de
VANTAGEM

aplicar o dinheiro
entre

do

não

haver

necessidade

oportunidade
(oportunidade

fato

de

imobilização

de

permite

que

Administração

diferentes

capital
a
Pública

possa investir o dinheiro

opções)

em outras fontes.
Não

há

necessidade

de

investimento imediato para
Finanças

Necessidade

de

VANTAGEM

investimento

o sistema terceirizado de
impressão. Os valores são
computados como despesa
corrente
Identifica-se

que

equipamentos

gráficos

possuem uma depreciação
Finanças

Formação

acelerada

de

VANTAGEM

patrimônio

-

conformidade

em
com

o

Regulamento do Imposto
de Renda, pelo fato das
máquinas

no

Senado

funcionarem 18 horas por
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dia. Além disso, tornam-se
obsoletas

muito

rapidamente,

e

são

leiloadas com valor residual
ínfimo.

0 sistema de outsourcing
apresenta
eventual
inserir
Tecnologia

para

Para inserção de

VANTAGEM

novas máquinas

vantagem

na

necessidade

de

novas

máquinas

realizar

adequação

tecnológica.
com

Contratos

prazo

duração

menor

permitem

constante

de
uma

renovação das

máquinas.
Os riscos de não adequação
Tecnologia

Para

de

adequação

VANTAGEM

de softwares

softwares

inteiramente
para

é

transferido

a

empresa

CONTRATADA.
0 contrato de outsourcing
pode exigir prazo máximo
para
Riscos

De

quebra

atendimento

caso

haja problemas ou quebra

de

VANTAGEM

equipamento

no equipamento, ou até
mesmo

manter

uma

empresa

\n

para

operação

e

loco

manutenção

imediata.
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0 risco de haver processos
de compra ou manutenção
postergados
Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

devido

à

burocracia

processual

diminuído

drasticamente

no

sistema

é
de

terceirização.
Caso

Do surgimento de
Riscos

novas

alternativas de impressão,

novas alternativas
(novas

apareçam

VANTAGEM

máquinas

o

sistema

permite

no mercado)

terceirizado
uma

rápida

adequação.
Máquinas

em

linha

de

produção no setor digital
são

muito

segmentadas,

havendo

poucos

fornecedores
De
Riscos

produzem.

dependência

dos

as

Assim,

presume-se que o risco de

fabricantes

(peças

que

de

VANTAGEM

dependências

dos

reposição,

fabricantes seja maior no

suporte, etc.)

sistema insourcing,

pelos

mesmos motivos expostos
na avaliação do custo de
manutenção: maior acesso
ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.
A
De
Riscos

contratação

empresa

suporte

de

uma

especializada

dispensa a necessidade de

(correção e auxílio
VANTAGEM

para execução do

manter

um

suporte

interno. 0 risco fica todo

processo)

com

a

empresa

CONTRATADA.
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de

Os processos de ajuste de

demanda (ajustar

demanda são imediatos no

De

ajuste

a

Processo

demanda

oscilações)

contratuais.

De adequação da

0 trabalho de adequação é

técnica

mesmo,

independentemente

da

escolha.

Gerencial

A

e
para

autonomia

genericamente,

administrativa
tom ar

ajustes

o
Vantagem não identificada

parque gráfico)

(facilidade

de

não

dependendo

(mudança física no

Autonomia

insourcing,

conforme

planta

Processo

sistema

VANTAGEM

é,

maior no

sistema insourcing, pois a
VANTAGEM

gestão fica completamente

novas

centralizada

decisões)

na

organização.
No processo insourcing a
confidencialidade

dos

documentos é mantidade
com maior nível do que no
sitema de outsourcing, no
Confidencialida
de

De documentos

qual os funcionários não

VANTAGEM

possuem

vínculo

com

SEGRAF.

a

direto
Cabe

destacar que os trabalhos
da

SEGRAF

envolvem

raramente

trabalhos

que

exijam confidencialidade.
Alocação

0 processo de terceirização

de

permite que os servidores

funcionários/servi
dores

RH

do Senado Federal sejam

(correta

designação
funcionários

VANTAGEM

dos

alocados em áreas fins, não
precisando

e

se

diretamente

servidores)

envolver
com

a

operação das máquinas.
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0

Treinamento
RH

trein am ento

parte

de

funcionários/servi

VANTAGEM

da

não

necessidade

treinar

por

empresa

CONTRATADA,
havendo

dores

fica

de

funcionários

internos.

Gestão

do

0 conhecimento sobre as

conhecimento
(manutenção

RH

com

com

o

sobre

o

mais

facilidade

quando aplicado o modelo

aprendizado

de insourcing.

contínuo)

4.1

e

processo produtivo é retido

VANTAGEM

conhecimento
adquirido

máquinas

do

- AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:
- Média de impressão dos últimos 40 meses nas tecnologias digitais da SEGRAF;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de demandas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
- Similaridade com o modelo de contrato recentemente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);
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Abaixo, segue tabela de consumo dos últimos 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800

jui/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

11

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5DD5268600373412.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.065282/2020-14 - 00100.065282/2020-14-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

5

fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

- LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos, bem como prestar os
serviços elencados neste term o de referência no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de
Editoração e Publicaçõesdo Senado Federal -SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo
II do Senado Federal, localizado à via N2, Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Para o completo atendimento das soluções propostas no presente term o de referência,
deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem
com prometer o caráter competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade
necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
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Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura reflete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.

6.1 - ITEM 1 - GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO
COLORIDA

6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 320 x 480mm;

6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);

6.1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m^;
6.1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g /m ^ para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A
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presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja,
gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas características técnicas);

6.1.8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.1.13 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
6.1.15 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
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Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
6.2 - ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
6.2.1

- A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.2.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens

com cobertura média de 55% da página;
6.2.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6 .2 .3 .1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.2.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.2.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 1 do presente term o de referência;

6.3 - ITEM 3 - GRUPO 1 - LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM
PRETO
6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
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6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por
minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso)
por equipamento;
6.3.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);

6.3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.3.12 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

16

ANEXO_D1G1TA1S_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5DD5268600373412.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.065282/2020-14 - 00100.065282/2020-14-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
6.3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 - Memória RAIVI de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.3.14 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office".
6.3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
6.4 - ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.4.1

- A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e

traços com cobertura média de 7 % da página;
6.4.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
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6.4.3.1

- Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;

6.4.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.4.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 3 do presente termo de referência;
6.4.5.1- Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente termo
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conforme item 9.2.9 no presente term o de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 - GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL,
TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB (MONOCROMIA) QUANTO
COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU
PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,

6.5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;

6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto,
equivalente a 500 folhas) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;

6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;

6.5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo
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aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratam ento prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;

6.5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema "roN", que permita
utilização de bobinas com 17" de largura (limite superior mínimo aceitável);

6.5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;

6.5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4
em linha;

6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;

6.5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no form ato PDF;

6.5.10 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, trifásica. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas
na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer
estabilizadores de energia para o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;

6.5.11 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;

6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;

6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
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6.5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000 .

6.6

- ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,

SOB DEMANDA
6.6.1

- A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 5 do presente term o de referência;
6.7

- ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB

DEMANDA
6.7.1

- A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.7.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;
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6.7.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.7.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.7.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 5 do presente termo de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP

A licitante vencedora deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos,

PCs,

monitores,

etc), devidamente

licenciados,

necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente W indows/Netware;
suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como Adobe, Acrobat, Corel
Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros), e conectividade TCP/IP
com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO

A licitante deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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9

-

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E EXECUÇÃO

OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

9 .1 -DEFINIÇÕES GERAIS:
9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
9.1.3 - Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e term inar em outro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às ShOOh da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
9.1.5 - Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecimento do serviço.

9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
9.2.1

- A licitante deverá prestar serviços de manutenção "on site", isto é, prestados no

Serviço de Impressão Digital da SEGRAF - SEID -, para a realização de manutenções preventivas
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e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal, por
meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
9.2.2 - A licitante deverá possuir disponibilizar técnicos de plantão, munidos de aparelho
celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da SEGRAF,
compreendido em dias úteis das 7h às 22h00.
9.2.3 - A licitante identificará ju nto ao executor do contrato seu preposto ou empregado
com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato (telefone e/ou
e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal dos
empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.
9.2.4 - Caso a(s) licitante(s) considere(m) necessária alocação de pessoal residente e/ou
composição de estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua
acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
9.2.5 - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos disponibilizados ao
SENADO.
9.2.6 - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação formal entre contratante e CONTRATADA, em modelo a ser definido com o
gestor do contrato, prioritariamente o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

23

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5DD5268600373412.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.065282/2020-14 - 00100.065282/2020-14-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
9.2.7 - 0 restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.
9.2.8 - 0 início atendimento referente ao restabelecimento do serviço não poderá
ultrapassar 4hs, contado a partir do recebimento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador
à(s) CONTRATADA(s).
9.2.9 - 0 térm ino do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a partir do início do atendimento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá em itir
relatório circunstanciado informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.

9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não atendimento aos prazos
estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para reestabelecimento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente termo.

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fato à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fechamento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser definido em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
como a hora de abertura e fechamento do chamado. Caso o Senado Federal não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.

9.2.12 - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equipamento das dependências
da SEGRAF, a licitante deverá solicitar ao gestor do contrato a autorização de saída.
9.2.13 - Substituição definitiva de equipamentos; a licitante substituirá equipamentos
que venham a apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes, no prazo máximo de 60 dias
corridos, contados do recebimento da solicitação pelo órgão fiscalizador.
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9.2.14 - A consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os seguintes casos:
9.2.14.1 - ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal,
dentro

de

um

período

contínuo

qualquer

de

trinta

dias;

9.2.14.2 - soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse
sessenta horas úteis dentro de um período contínuo qualquer de trinta dias.
9.2.14.3 - apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
9.2.15 - No caso de substituição em caráter definitivo dos equipamentos, devem ser
mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do equipamento original
objeto da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
9.3.1 - A licitante prestará serviços de suporte técnico ao órgão fiscalizador, bem como
auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que possibilitem a racionalização
do uso das máquinas.
9.3.2 -

A licitante auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades

relacionadas à

determinação da configuração mais adequada para implementação de políticas de segurança de
informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
9.3.3 - Mudança do local de instalação; A SEGRAF reserva-se o direito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela licitante 1 (uma) vez
durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de andar/prédio, oportunidade em
que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de instalação no novo local em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do comunicado, não podendo, em
hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
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9.3.3.1 - 0 transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da
licitante.
9.3.4 - Relatórios Administrativos; A licitante deverá elaborar, encaminhar e manter sob
sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do
contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter eventual ou
continuado, os documentos relacionados a seguir:
9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada
equipamento, com devida estratificação que permita avaliar o quantitativo
referente a cada ordem de serviço que foi impressa no equipamento.
9.3.4.2 - Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês
subsequente, que conterá o número de chamados por equipamento e o período
em que o equipamento ficou em manutenção.
9.3.4.3 - A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere importantes para controle próprio.
9.3.4.4 -T o d o s os relatórios devem ser entregues em form ato digital, compatíveis
com o software Microsoft Excel.

9.4 - DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
9.4.1 - A licitante deverá manter, no local de instalação e para cada grupo de itens do
presente edital, no mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2 turnos, treinados por sua
conta, durante toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
9.4.2 - 0 horário do serviço de apoio e execução operacional de ser das 7h às 22h00 em
dias úteis, divididos em 2(dois) turnos ininterruptos de trabalho a seguir:
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15 turno: 7h às 14:30h
25 turno: 14:30h às 22h
9.4.3 - Os operadores deverão ser plenamente capazes de operar os respectivos
equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para problemas de pequena
complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada ao gestor a solicitação de
substituição dos mesmos sempre que estes não atenderem às necessidades da CONTRATANTE.
Também deverão ser capazes de identificar erros de registros e marcações de corte, bem como
saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
9.4.4 - A licitante se obriga a fornecer ao órgão fiscalizador e ao gestor do contrato uma
relação nominal dos operadores designados com a respectiva distribuição e horários. Sempre
que houver mudança na equipe, o gestor deverá ser notificado, por escrito, em um prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas antes da mudança.
9.4.5 - A licitante deverá exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos
operadores aprovados, através de folha individual de frequência mensal e/ou cartão de ponto.
9.4.6 - A licitante deverá substituir qualquer operador, por outro que atenda às mesmas
qualificações com relação ao substituído, nos seguintes casos:
I. falta justificada ou injustificada;
II. gozo de férias;
III. licença e/ou atestado médico; e
IV. solicitação motivada do gestor.
9.4.7 - No caso de falta injustificada ou licença e/ou atestado médico, a licitante deverá
substituir o operador ausentes em até 2 horas a partir do recebimento do comunicado realizado
por parte do fiscal do contrato
9.4.8 - A licitante obriga-se a fornecer ao fiscal do contrato, junto com a nota fiscal de
prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de ponto e/ou controles de frequência
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dos funcionários que integram a equipe, caso solicitado pela fiscalização, com a identificação e o
"a testo" do responsável pelo órgão fiscalizador onde estiver(em) instalado o(s) equipamento(s).
9.4.9 - A licitante deverá fornecer, aos operadores e técnicos responsáveis pelas
manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de identificação, que terão utilização
obrigatória.
9.4.10 -

A licitante

responsabilizar-se-á

pelo cumprimento,

por parte de seus

empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.
9.4.11 - Os empregados da licitante incumbidos da execução do presente serviço não
terão qualquervínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela licitante e a ela vinculados.
9.4.12 - A licitante assumirá toda a responsabilidade no que se refere a seus empregados,
inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações
trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção coletiva de trabalho da
categoria correspondente, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou
subsidiária.
9.4.13 - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da licitante.
9.4.14 - A licitante responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais que
forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao Senado
Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

10- PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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10.1 - A licitante deverá disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados nos itens 1,
3 e 5 no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165900, deixando-os em perfeitas condições para início de sua utilização e início do serviço de
impressão digital propriamente dito (itens 2,4, 6 e 7) nos seguintes prazos máximos, a contar da
assinatura do contrato:
- GRUPO 1 - 6 0 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 - 9 0 (noventa) dias corridos
10.2 - Os equipamentos do grupo 1 deverão ser novos, de primeiro uso e em linha de
produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário;
10.2.1 -Considera-se imperiosa a necessidade de equipamentos novos para os itens
do grupo 1. As impressoras ora solicitadas são a primeira linha de produção gráfica,
considerada como impressoras gráficas de entrada, com vida útil entre 24 e 60
meses, a depender do ciclo mensal que será utilizado em cada máquina. Após o fim
de sua vida útil, a qualidade das impressões fica comprometida. Ainda nesse ponto,
devemos considerar as inúmeras paradas queacontecem
entrada

usadas,

haja

vista

com impressoras

que asfabricantes reformulam

de

seus modelos

anualmente, eliminando as máquinas mais antigas da linha de produção, bem como
seus suprimentos. Nesse caso, há paradas acima do aceitável na indústria gráfica.
Por fim, nas máquinas de entrada, a capacidade de ciclos e tempo de manutenção
dos equipamentos na linha de produção varia muito entre os fabricantes, criando
condições não isonômicas em um processo licitatório.
10.3 - Os equipamentos do grupo 1 deverão estar devidamente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a perm itir completa segurança durante o
transporte;
10.4 - Caso os equipamentos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá conter o modelo da máquina o fertada, a comprovação da data de
fabricação será verificada previamente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
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momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação, registro
junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. 0 Senado Federal reserva-se ao
direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equipamento caso a comprovação
não seja devidamente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;
10.5 - Caso os equipamentos do grupo 2 sejam novos, de primeiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
importação (Dl), quando necessário;
10.6 - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente acondicionados em
caixas, de maneira a perm itir completa segurança durante o transporte;
10.7 - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos,
barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal;
10.8 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento
ofertado, bem como a documentação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;
10.9 - Deverão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e manutenção em
língua portuguesa;
10.10 - 0 equipamento será recusado se:
10.10.1 - Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na
documentação técnica;
10.10.2 - Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no
edital da licitação;
10.10.3 - Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido
recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
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1 0 . 1 1 - Aentrega dos equipamentos fora das especificações indicadas implicará na recusa
por parte da SEGRAF, que os colocará à disposição da licitante para substituição no prazo máximo
de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação, sem isentar a CONTRATADA das
sanções cabíveis;
10.12 - A SEGRAF, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acompanhar e apoiar as atividades de

instalação das máquinas disponibilizadas

pela

CONTRATADA;
10.13 - A SEGRAF poderá efetuar a conexão dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicamente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA;
10.14 - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser ajustado de forma que a
medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conjunto com a equipe técnica da SEGRAF, de modo que haja o melhor aproveitamento da mídia
utilizada;
10.15 - É vedado à licitante desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
a prévia autorização do órgão fiscalizador;
10.16 - Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos
no ambiente de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados
provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de conformidade; e
definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe do SEID e o coordenador industrial, mediante term o de recebimento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

31

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5DD5268600373412.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.065282/2020-14 - 00100.065282/2020-14-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
11.1 - Uma vez instalados e configurados os itens 1, 3 e 5, os equipam entos ficarão
disponíveis, nas dependências do Senado Federal, para realização de impressões, conform e
estimativas dos itens 2, 4, 6 e 7;
11.2 - Ao final de cada mês, será auferida, através de softw are/siste m a/plata form a
disponibilizada pela contrata, a quantidade de páginas A4 efetivam ente produzidas,
relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente te rm o de referência, procedim ento esse chamado
de medição mensal. Apenas a unidade efetivam ente impressa será contabilizada para a
medição e referido pagamento;
11.2.1 - A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o quinto dia
útil do mês subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas total por equipamento, diferenciando
páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tipo de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser gerado um relatório
também em form ato estatístico;
11.3 - Ficam definidos os seguintes detalham entos quanto às medições:
11.3.1 - Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de
responsabilidade da CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor
ocasionados por falta de manutenção no equipam ento disponibilizado. Neste
caso, será realizado preenchim ento de form ulário descrevendo o ocorrido,
detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e assinado por ambas as partes;
11.3.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não
prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da
impressão, cabendo à fiscalização do contrato autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;
11.3.3 - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo
da contratante.
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12 - DA VISTORIA

12.1 - É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipamentos;

12.2 - A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs,

pelos

telefones

(61)

3303-4187

ou

(61)

3303-3777,

ou

através

do

email

segraf@senado.leg.br;

12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido;
12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
comparecer municiado de identificação pessoal e do comprovante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de
serviço, contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o vistoriador não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3

- Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço

de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.
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13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1

- 0 contrato terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses

consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme detalhado no item 10.1.6,
observando o artigo 57, -H- inciso IV, da Lei n^ 8.666/93;
13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois permite
que a empresa CONTRATADA possa diluir o preço do equipamento novo e
depreciá-lo em um maior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado
Federal. Também convém informar que estes equipamentos são importados, e
quanto menor o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, pois o fornecedor irá
d ilu iro custo do equipamento em um tempo menor. 0 referido modelo contempla
orientação do MPOG, Portaria MP/STI n^ 20 de 2016, de maneira a perm itir a
amortização completa do ativo e a conseqüente redução dos custos unitários por
página.

14 - PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deverá utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei N^ 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da
Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e o
encaminhamento

dos

materiais descartados

ambientalmente correta. 0

para

reciclagem de forma

responsável e

descarte deverá ser evidenciado através de documentação

comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das peças/consumíveis.

15 -CAPACIDADETÉCNICA
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Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços compatíveis com o solicitado
neste term o de referência:
15.1 - Quanto as especificações do grupo 1, considera-se serviço compatível a locação,
por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de
impressões coloridas com velocidade mínima de 80 páginas por minutos e gramatura
mínima aceitável de 300gr/m2, não departamental, não necessariamente com as exatas
especificações contidas no anexo 2 do edital.
15.2

- Quanto as especificações do grupo 2, considera-se serviço compatível a

locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de l(u m ) equipamento
de formulário contínuo, sem remalina;
15.2.2 - Portratar-se de item cujo aluguel não é amplamente utilizado no mercado
nacional, será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao disposto
no item 15.2.1, a locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses,
de 2 (dois) equipamentos de impressões preto e branco com velocidade mínima
de 120 páginas por minutos, não departamental, e não necessariamente com as
exatas

especificações

contidas

no

anexo

2

do

edital.

15.3 - Para comprovação do quantitativo referido nos itens 15.1, 15.2 e 15.2.2, será
admitido somatório de atestados, concomitantes ou não;

16 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratação possui seu valor máximo aceitável, mensalmente, de R$ 129.460,53 para o
Grupo 1; R$ 386.701,15 para o Grupo 2, perfazendo um total de R$516.161,68 destinados a cobrir
as despesas mensais conforme tabela abaixo:

GRUPO 1
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Item

Qtd

2

1

Un.

Especificações

medida
unidade

Locação por 48 meses de
equipamentos

colorida,

tecnologia

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

UNITÁRIO

MENSAL-

-R $

R$

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88

PREÇO GLOBAL
(48 MESES) R$

em

cartões,

incluindo
inicial,

PREÇO

para

impressão
para

PREÇO

solta,

instalação
configuração,

serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução

operacional.

software

de

gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
2

200

Página
impressa
(em
milineiros,

Impressão colorida, em
páginas A4, sob
demanda - estimativa
mensal

por mês)
3

1

unidade

Locação por 48 meses de
equipamento
impressão
tecnologia

para
em

preto,

Laser/Led,
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para

impressão

papéis

e

tipologia

folha

cartões,

incluindo
inicial,

em
solta,

instalação
configuração,

serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e
execução

operacional.

software

de

gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
4

500

Página
impressa
(em

Impressão PB

40,00

20.000,00

960.000,00

129.460,53

6.214.105,44

(monocromia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

GRUPO 2

Item

QTS

5

1

Unidade
de medida
unidade

Especificações

Locação por 48 meses de
equipamento
impressão,

PREÇO

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL

199.741,15

199.741,15

GLOBAL (48
MESES
9.587.575,20

de
tecnologia
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inkiet,

que

impressões

permita
tanto

(monocromia)
coloridas
para

PB

quanto

(policromia),
utilização

de

formulário contínuo e/ou
papel

em

bobina

remalina,

sem

incluindo

instalação

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papeL
6

3.500

Página
impressa

Impressão coloridas

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

386.701,15

18.561.655,20

(policromia) em páginas

(em

A4, sob demanda -

milheiros,

estimativa mensal

por mês)
7

4.000

Página
impressa
(em

Impressão preto
(monocormia), em
páginas A4, sob

milineiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

38

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5DD5268600373412.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.065282/2020-14 - 00100.065282/2020-14-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

17 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Conforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18 - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente term o de referência de
acordo com os níveis de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
18.1 - Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os
indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.
18.2 - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de
mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. 0
valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo;
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para substituir
equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à ausência
de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento.
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório incompleto de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a manutenção de
equipamento.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
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Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

18.3 - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;

18.4 - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos, decorrentes do não
atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer outro equipamento - independentemente da tecnologia de
impressão - existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das
ocorrências 1-8, será calculado o custo total serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
18.4.1

- Alternativamente, desde que manifestada concordância e interesse do

Senado Federal, a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo
determinado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer "bureau"
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que lhe convier, até que o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

DAS PENALIDADES

19.1 - Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total
ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conforme tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fundamento no art. 1- da Lei n^
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar documentação falsa;
- Fraudar a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fazer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal.
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19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão
unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5^, da Lei n^ 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;
19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o limite de 30 (trinta) dias;
19.6 - 0 atraso na apresentação da garantia contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;
19.7 - 0 contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do art. 79, inciso I, da
Lei n5 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1^ e 2- do mesmo artigo,
bem como as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada;
19.8 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
- A o s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
- À não reincidência da infração;
- À atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
- À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
- À não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
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19.9 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério
da autoridade competente;
19.10 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;
19.11 - A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU - Guia de Recolhimento da União;
19.12 - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor
remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado judicialmente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1 - Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor relativo à locação
(itens 1, 3 e 5) e os valores referentes às páginas efetivamente impressas (itens 2, 4, 6 e 7);
20.2 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados mensalmente, e o período terá
início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos. 0 primeiro e último
pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será
proporcional. Os demais pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia
de cada mês, considerando calendário de 30 dias por mês;
20.3 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução

operacional,

bem

como

qualquer

outro

custo,

serão

responsabilidade

da

CONTRATADA;
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20.4 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalmente
conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado
no item 11 do presente term o de referência;
20.5 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil
de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente term o de
referência;
20.6 - A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado no item 20.5, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para todos os
itens do presente term o de referência;
20.7 - 0 SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a completa apuração dos
fatos;
20.8

-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

vir

acompanhada

dos

seguintes

comprovantes/documentos:
-CRF;
-CNDT;
-CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
— Nenhum pagame nto será ef etuado à CONTRATADA enquanto penden te qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;
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20.9

- A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em disposição

permitam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao direito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

21.1 - Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício
Ferrão Araújo, como gestores titular e substituto, respectivamente;
21.2 - A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão
Digital da SEGRAF-SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQÜENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Os recursos orçamentários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, números 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "por grupos", tendo em vista a
existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o agrupamento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de particionaro serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conforme item 6.4.5 do presente term o de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um contrato de
locação de equipamento e impressão. 0 tempo de acionamento (2 a 3 dias úteis) não é
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compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a execução do trabalho, fato que
impossibilita previsão anterior em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR N? 123/2006 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 4 8 , 1, da lei complementar n^ 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certame que se originará do presente term o de referência
não será permitida, em razão de a complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de perm itir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia limitar
a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e não
disputem individualmente o objeto da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei n^ 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral n^ 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fruto da somatória dos percentuais abaixo relacionados

Variável

Tamanho do mercado

Situação

Naturaza

Forte concentração de

Média concentração de

Baixa concentração de

fornecedores

fornecedores

fornecedores

0,507o

0,257o

07o

MERCADOLÓGICA
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Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir

0

A execução do contrato

A execução do contrato

depende de itens

independe de itens

importados

importados

0,257o

0,007o

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

objeto, quanto

às adaptações físicas:

0,507o

0,257o

07o
DO OBJETO

Grau de dificuldade em
substituir

0

objeto, quanto

ao conhecimento já
adquirido:

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

0,507o

0,257o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção na
área legislativa

incompleta

1,007o

0,507o
Medio impacto:

Impacto da interrupção na

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

área administrativa

incompleta

1,007o

0,507o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção dos
serviços no órgão técnico

incompleta

0,507o

0,257o

Não

Sim

0,507o

0,007o

Não

Sim

Substituição Fácil

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem

QUANTO A

im pactar o trabalho

FINALIDADE

07o
Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o

O contrato prevê ANS?

O contrato prevê
penalidades?

0,507o

0,007o

Acima de R$

Entre R$ 300.000,00 e

Abaixo de R$ 300.000,00

2.000.000,00 ano

R$ 2.000.000,00/ano

ano

1,007o

0,507o

07o

Prazo para entrega do

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

objeto

0,507o

0,257o

07o

Prazo para conclusão da

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

0,507o

0,257o

07o

Valor do contrato

CONTRATUAL

instalação após assintaura
do contrato
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28 - REAJUSTE DE PREÇOS
0 índice de reajuste a ser adotado deverá ser o INPC, aplicado anualmente.

Brasília, 22 de junho de 2020.

HELIO LOPES DE AZEVEDO
Matrícula 36393 - COORDENADOR INDUSTRIAL

FABRICIO FERRÃO ARAÚJO
Matrícula 269521 - DIRETOR DA SEGRAF
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

EDITAL
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1.172, de 2020, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução n° 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.001884/2020-15, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, destinada à contratação de empresa para a prestação
de serviços de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovemamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
______________________________________________________________________________ L
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do
sítio W W W .comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu fiancionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 - A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei n° 8.666/93;
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2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php:
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis:
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 - Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá á respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
2.6 - E vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
CAPÍTULO III - DA VISTORIA
3.1 - E facultado á licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações
do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis,
contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos
equipamentos.
3.1.1 - A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h ás 18h,
pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777, ou por meio do e-mail
segraf@senado.leg.br.
3.1.2 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1 - A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente), ou carta assinada
por algum sócio / preposto da empresa;
3.1.3.2 - Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço de
Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações.
3.3 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser
contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 - Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado ás informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
4.3.1 - Prazo de instalação dos equipamentos: de 60 (sessenta) dias corridos para o
Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da assinatura
do contrato.
4.4 - A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5 - No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.5.1 - A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto
no item 12.3 do edital.
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4.5.2 - Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
4.6 - Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.8 - A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n° 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, á conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante ás sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.10 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.11 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.11.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.12 - A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovemamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chaf’).
5.2.1 - Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br. sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chaf’ e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe á licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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5.4 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessivel às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.
5.5 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação
expressa aos participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 - O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6 .1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6 .1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;

6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
fiagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.4.1 - Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e no §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
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7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.
7.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequivel por parte do Pregoeiro não
desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.
7.7 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior á
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior áquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas ás exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “capuf’ deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
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http://www.portaldatransparencia.gov.br. para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse beneficio, conforme art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por grupo.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
1 1 . 1 - 0 Pregoeiro solicitará á licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 4 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 - A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 5
do edital.
11.1.2 - A licitante deverá especificar as marcas, os modelos e os fabricantes dos
equipamentos ofertados, bem como as suas documentações técnicas, compostas de:
manuais, folder, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas.
11.1.3 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
11.1.4 - O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.5 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
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11.1.6 - Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
11.1.7 - A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada,
á parcela ou á totalidade de remuneração.
11.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto á adequação ás
especificações técnicas do objeto, bem como a compatibilidade dos preços unitários ofertados,
que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens, conforme
informado no Anexo 1.
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar á licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
12.1.1 - Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação ás empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
12.2 - Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa juridica.
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12.3 - Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 3.6 deste edital, no ato do cadastram ento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços
compatíveis com o objeto licitado.
a.l) Quanto ás especificações do Grupo 1, considera-se serviço compatível
a locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2
(dois) equipamentos de impressões coloridas com velocidade mínima de
80 (oitenta) páginas por minuto e gramatura mínima aceitável de
300gr/m2, não departamental, não necessariamente com as exatas
especificações contidas no Anexo 2 do edital.
a.2) Quanto as especificações do Grupo 2, considera-se serviço compatível
a locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 1
(um) equipamento de formulário contínuo, sem remalina;
a.2.1) Por se tratar de item cujo aluguel não é amplamente utilizado
no mercado nacional, será aceito como serviço compatível, de forma
alternativa ao disposto na alínea “a.2”, a locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de
impressões preto e branco com velocidade mínima de 120 páginas por
minuto, não departamental, e não necessariamente com as exatas
especificações contidas no Anexo 2 do edital.
a.3) Para comprovação do quantitativo referido nas alíneas a.l, a.2 e a.2.1,
será admitido o somatório de atestados, concomitantes ou não.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la. Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa fisica.
12.3.3 - OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
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a.l) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar á licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.1eg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 - O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 - Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á ás sanções previstas neste edital.
12.4.5 - Havendo dúvida razoável quanto á autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
12.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados á Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na ViaN2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
12.4.6 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
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12.5 - Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
12.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
12.5.2 - Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-fmanceira poderão
ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
12.6 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.7 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
12.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual periodo, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006;
12.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado á Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.8 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.8.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
12.9 - Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação á primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
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12.9.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fi^aude ou burla a
confiasão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c)

data de constituição da nova empresa posterior á data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de
recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

12.9.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude á qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chaf’, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará á licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.9.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender á licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas á outra pessoa jurídica:
a)

inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;

b) relatará o fato á autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauri ente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIII - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
se a licitante não atender ás exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
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subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
13.2 - Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XIV - DO RECURSO
14.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 - A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto á
licitante vencedora.
14.1.2 - Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 - O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 - A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 - Não será admitida intenção de recurso quando:
a)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;

b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c)

ostentar caráter meramente protelatório.

14.1.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 - Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente ás
razões recursais no prazo indicado.
14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
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14.2.1 - Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
14.3 - Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
14.3.1 - Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados á
autoridade superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 c/c o art. 4.°, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 - O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 - A homologação deste Pregão compete á Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo á(s) vencedora(s) do certame.
CAPÍTULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 - Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 16.1.
16.1.2 - O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
16.1.3 - Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
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16.2 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES
17.1 - A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
serà descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-à o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 - Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
hcita@senado.leg.br.
18.2 - Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
18.2.1 - A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
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18.3 - Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior á data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
18.4.1 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 - As respostas ás impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 - Termo de Referência; Anexo 2 Especificações Técnicas; Anexo 3 - Minuta do Contrato; Anexo 4 - Modelo de Apresentação
de Proposta; e Anexo 5 - Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital
para aceitação da garantia contratual.
19.3 - E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes á época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.5 - As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
n° 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
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19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX - DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília,

de

de 20

.

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

ESPECIFICAÇAO
DO OBJETO

CATSER

Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital por meio de
locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conforme Anexo 2 do edital.
Item 1-27677
Item 5 - 27677
Item 2 - 26875
Item 6 - 26875
Item 3 - 27677
Item 7 - 26824
Item 4 - 26824
0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a
finalidade de dar maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do
Congresso Nacional, mediante a impressão das publicações oficiais do processo
legislativo, principalmente os diários.

Com 0 decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do
sistema de outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão,
vinculadas com a sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o
sistema de impressão digital tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando
estágios intermediários de pré-impressão, com substancial redução de insumos para
JUSTIFICATIVA
offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da
impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas,
entre outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao
sistema convencional de impressão offset.
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A opção pela locação é mais vantajosa ao Senado se considerarmos a rápida depreciação
dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. No sistema de
locação, também estão incluídos os custos relativos á manutenção preventiva e
corretiva, á mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumiveis. Deve-se avaliar,
também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo
de outsourcing oferece.

ADJUDICAÇÃO

Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a
opção pelo aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção
e mão de obra direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores
críticos de sucesso; identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:
Menor Preço por Grupo.
GruDO 1

Item

1

Quantidade

Unidade
de medida

2

Unidade

2

200

Página
impressa
(em
milheiros)

3

T

Unidade

QUANTIDADE E
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Especificações
Locação
por
48
(quarenta e oito) meses
de equipamentos para
impressão
colorida,
tecnologia Laser/Led,
para impressão em
papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial, configuração,
serviços
de
manutenção.
suüorte
técnico.
aüoio
e
execucão ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

17.009,86

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88

papel.

Impressão colorida, em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Locação
por
48
(quarenta e oito) meses
de equipamento para
impressão
em PB
(monocromia),
tecnologia Laser/Led,
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para impressão em
papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
instalação
inicial, configuração,
serviços__________ de
manutenção.
suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel._______________

500

Página
impressa
(em
milheiros)

Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

40.00

2 0 .000,00

960.000,00

6.214.105,44

Valor total Grupo 1
Grupo 2

Item

Quantidade

Unidade
de medida

Especificações

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(ES___

Unidade

Locação
por
48
(quarenta e oito) meses
de equipamento
de
impressão,
tecnologia
inkjet.
que permita
impressões tanto PB
(monocromia)
quanto
coloridas (policromia).
para
utilização
de
formulário contínuo e/ou
papel em bobina sem
remalina.
incluindo
instalação
inicial.
confisuracão. serviços
de manutenção, suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento.
inventário
e
contabilização.

Valor Total
Mensal
(ES___

199.741,15

199.741,15

9.587.575,20
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fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.

6

7

3.500

Página
impressa
(em
milheiros)

4.000

Página
impressa
(em
milheiros)

Impressão
colorida
(policromia)
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

18.561.655,20

Valor total do Grupo 2

Valor total da contratação: R$ 24.775,760,64
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Programa de trabalho:
Natureza da despesa:
(Observação: A ser preenchido após a emissão do pré-empenho)
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), Anexo II do Senado Federal, localizado á Via
SERVIÇOS
N2, Brasilia-DF, CEP 70.165-900, Brasília/DF.

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Pregoeiro
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(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Para o completo atendimento das soluções propostas no presente edital, deverão ser
disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem
comprometer o caráter competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade
necessária á execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura refiete a necessidade de atendimento ás ordens de serviço que chegam á
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.
ITEM 1 - GRUPO 1: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA
IMPRESSÃO COLORIDA
1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto, equivalente
a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
1.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
1 .4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1 .6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel offset 75 g/m^;
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1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300 g/m^, para
impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x 660mm, sendo que a
área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A presente gaveta pode ser
substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja, gaveta a ser implementado na
impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
1 .8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que trabalhem
com 8 bits ou mais de processamento;
1.10- Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
1.13 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
1 .1 5 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
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ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
2.1 - A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens com
cobertura média de 55% da página;
2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 1
deste Anexo.;
ITEM 3 - GRUPO 1 - LOCAÇÃO DE 1(UM) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM
PRETO
3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por minuto,
equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por
equipamento;
3.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3 .5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3.6 -Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed / air feed / air assisted);
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3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
3.12 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
3 .1 4 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”.
3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROXNUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
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ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado no
histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e traços
com cobertura média de 7 % da página;
4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 3 deste
Anexo;
4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado na Cláusula Quarta da minuta de
contrato (Anexo 3 do edital) não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de
24hs (conforme parágrafo décimo da Cláusula Quarta) fica facultado ao Senado Federal
realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo
valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 - GRUPO 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO
DIGITAL, TECNOLOGIA INKJET, QUE PERMITA IMPRESSÕES TANTO PB
(MONOCROMIA) QUANTO COLORIDAS (POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM
FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir bilhetagem
em separado, para fins de medição;
5.2 - Velocidade: igual ou superior á 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto, equivalente
a 500 folhas) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
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5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que permita
impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo aceitável),
incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade de homologação
específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema “roll”, que permita utilização de
bobinas com 17” de largura (limite superior mínimo aceitável);
5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4 em
linha;
5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar arquivos
no formato PDF;
5.10 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF,
trifásica. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede elétrica,
cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de energia para
o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;
5 .1 1 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o equipamento com
capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento remoto, impressão com
dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;
5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o uso de
equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000.
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ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS
A4, SOB DEMANDA
6.1 - A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro
com cobertura média de 20% da página;
6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 5 deste
Anexo;
ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
7.1 - A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro,
textos e traços com cobertura média de 5% da página;
7.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
7.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
7.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 5
deste Anexo;

29
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 154D7CCB003739AD.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.065677/2020-17

SENADO FEDERAL

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP
A Contratada deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO
A Contratada deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N"
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
_________ , para a prestação de serviços de
impressão digital por meio de locação de
equipamentos, incluindo serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional,
impressões coloridas e monocromáticas, software
de gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ n°
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________ , e
___________ , com sede n a ____________ , fa x n° (__ ) ___ -___e ( ) -___ , telefone n°
(___) ___e
-___, CNPJ-MF n ° ________________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo S r.___________ ,C L ____________ , expedida
pela /
CPF n°. _________ -___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n ° 120 , homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital n ° ___________ do Processo 00200.001884/2020-15, incorporando o edital
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital n° ________ , a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de impressão digital por meio de
locação de equipamentos, incluindo serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
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funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque mínimo regulador
de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente a 3 (três)
meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2, 4, 6
e 7 do Anexo 2 do edital;
VI - utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de acordo com o Art. 33
da Lei n° 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos). Portanto, é de responsabilidade da
CONTRATADA o descarte apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa
promover dano ambiental e o encaminhamento dos materiais descartados para
reciclagem de forma responsável e ambientalmente correta. O descarte deverá ser
evidenciado através de documentação comprobatória de descarte ou destinação
ambientalmente correta das peças/consumíveis;
VII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARAGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados nos itens 1, 3
e 5 do Anexo 2 do edital no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e
Publicações do Senado Federal - SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado á via N2, Bloco 01, CEP 70.165-900, Brasilia-DF, deixando-os em perfeitas
condições para início de sua utilização e início do serviço de impressão digital propriamente
dito (itens 2, 4, 6 e 7), no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, para o Grupo 1 e de até 90
(noventa) dias corridos, para o Grupo 2, contados da assinatura do contrato.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão ser novos, de primeiro
uso e em linha de produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia
autenticada da declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão estar devidamente
acondicionados e em caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a permitir completa
segurança durante o transporte.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos equipamentos do Grupo 2. a comprovação da data
de sua fabricação será verificada previamente á instalação nas dependências da SEGRAF e
ratificada no momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação,
registro junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou número de série {serial number). O
SENADO reserva-se ao direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o
equipamento caso a comprovação não seja devidamente efetivada, cabendo á CONTRATADA
substitui-lo, não obstante a aplicação de sanções contratuais.
PARAGRAFO QUARTO - Caso os equipamentos do Grupo 2 sejam novos, de primeiro uso,
a comprovação dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO QUINTO - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente
acondicionados em caixas, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte.
PARAGRAFO SEXTO - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas,
ligações, cabos, barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios
necessário para a descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao SENADO.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes
e controladores de impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.
PARAGRAFO OITAVO - Deverão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e
manutenção em língua portuguesa.
PARAGRAFO NONO - O equipamento será recusado se:
I) Não atender ás especificações técnicas contidas na proposta e na documentação
técnica;
II) Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital da
licitação;
III) Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido recolocados em
perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - A entrega dos equipamentos fora das especificações indicadas
implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará á disposição da CONTRATADA
para substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O SENADO, por intermédio do órgão fiscalizador,
constituirá equipe destinada a acompanhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas
disponibilizadas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O SENADO poderá efetuar a conexão dos
equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis
tecnicamente, sem prejuízo das condições da prestação dos serviços, facultado o
acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os sistemas de medição dos equipamentos devem
ser ajustados de forma que a medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal
trabalho deverá ser realizado em conjunto com a equipe técnica do SENADO, de modo que
haja o melhor aproveitamento da mídia utilizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - É vedado á CONTRATADA desinstalar ou manter
inoperante qualquer equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Concluída a instalação e constatado o pleno
funcionamento dos equipamentos no ambiente de rede do SENADO, os itens 1, 3 e 5 serão
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atestados provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o atesto provisório, pelo
gestor responsável pelo contrato, pelo chefe do Serviço de Impressão Digital (SEID) e pelo
coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de
equipamentos e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA iniciará a execução do objeto deste contrato, que compreende serviços de
impressão digital por meio de locação de equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para o Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da
assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados no
caput, no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado á via N2, 70.165-900, Brasilia-DF, CEP.
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerar-se-á, para fins deste contrato, as seguintes definições
gerais:
I) Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas,
ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química,
bem como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
II) Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
III) Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
IV) Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h
ás 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das
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22h de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora
útil).
V) Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o
efetivo restabelecimento do serviço.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção
sité \ isto é, prestados no Serviço de Impressão Digital (SEID) da SEGRAF (Secretaria de
Editorações e Publicações do SENADO), para a realização de manutenções preventivas e
corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao SENADO, por meio de
técnicos especializados e treinados no equipamento.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos de plantão,
munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de
trabalho no SENADO, compreendido em dias úteis, das 7h ás 22h.
PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA considere necessária alocação de pessoal
residente e/ou composição de estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço
próprio para sua acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
PARAGRAFO SEXTO - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos
disponibilizados ao SENADO.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO através
de solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada
através de comunicação formal entre o SENADO e CONTRATADA, em modelo a ser definido
com o gestor do contrato, prioritariamente o e-mail, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I)

Número de série do equipamento;

II)

Hora de abertura da solicitação;

III) Grau da severidade;
IV)

Anormalidade observada;

V)

Nome do responsável pela solicitação de serviço;

PARAGRAFO OITAVO - O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h ás
22h, em dias úteis, nas dependências da SEGRAF.
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PARAGRAFO NONO - O início atendimento do referente ao restabelecimento do serviço não
poderá ultrapassar 4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo
órgão fiscalizador á CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - O término do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar
o prazo de 24hs, contado a partir do início do atendimento.
I) Caso o prazo para solução definitiva dos chamados abertos dependa do envio
extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá emitir relatório circunstanciado
informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a SEGRAF poderá avaliar
uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do problema.
II) Caso o serviço de manutenção detalhado nesta Cláusula não seja capaz de reestabelecer
os serviços no prazo de 24hs fica facultado ao SENADO realizar a impressões em PB
(monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo valor unitário de impressão
pactuado para o item 4 (Impressão PB - monocromia, em páginas A4, sob demanda).
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A interrupção dos serviços de manutenção, o não
atendimento aos prazos estipulados ou o não atendimento ás chamadas técnicas para
reestabelecimento do serviço ensejarão em aplicação de glosas previstas na Cláusula Sexta
deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a
CONTRATADA comunicará o fato á equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para
o fechamento do chamado, apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser
definido em conjunto com o gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a
duração da manutenção, bem como a hora de abertura e fechamento do chamado.
I) Caso o SENADO não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá
aberto até que seja efetivamente solucionado. Nesse caso, o SENADO informará á
CONTRATADA as pendências relativas á solicitação em aberto.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de
equipamento das dependências da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do
contrato a autorização de saída.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Substituição definitiva de equipamentos: a
CONTRATADA substituirá equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou
recorrentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação pelo órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os
seguintes casos:
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I) ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de um
período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
II) soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse 60 (sessenta) horas
úteis dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
III) apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - No caso de substituição em caráter definitivo dos
equipamentos, devem ser mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do
equipamento original, objeto da proposta da CONTRATADA.
DO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico
ao órgão fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas
que possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas
atividades relacionadas á determinação da configuração mais adequada para implementação de
políticas de segurança de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados,
inclusive em relação á configuração das máquinas alocadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Mudança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se
o direito de solicitar alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA uma vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de
andar/prédio, oportunidade em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de
instalação no novo local em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do
comunicado, não podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
I) O transporte fisico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças de local
solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Relatórios Administrativos: A CONTRATADA deverá
elaborar, encaminhar e manter sob sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela
SEGRAF, em caráter eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
I) Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a semana auferida,
contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada equipamento, com devida
estratificação que permita avaliar o quantitativo referente a cada ordem de serviço que foi
impressa no equipamento.
II) Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês subsequente, que
conterá o número de chamados por equipamento e o período em que o equipamento ficou
em manutenção.
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III) A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos, indicando as
informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes outros dados que
considere importantes para controle próprio.
IV) Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis com o software
Microsoft Excel.
DOS SERVIÇOS DE APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter, no local de
instalação e para cada grupo (Grupo 1 - itens 1 a 4; Grupo 2 - itens 5 a 7), no mínimo, 4
(quatro) operadores diariamente, divididos em 2 (dois) turnos, treinados por sua conta, durante
toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - O horário do serviço de apoio e execução
operacional deverá ser das 7h ás 22h, em dias úteis, divididos em 2 (dois) turnos ininterruptos
de trabalho, a saber:
I)

V turno: 7h ás 14h30

II)

2"turno: 14h30 ás 22h

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Os operadores deverão ser plenamente capazes
de operar os respectivos equipamentos de impressão, bem como prestar assistência técnica para
problemas de pequena complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada ao gestor a
solicitação de substituição desses sempre que não atenderem ás necessidades do SENADO. Os
operadores também deverão ser capazes de identificar erros de registros e marcações de corte,
bem como saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer ao órgão
fiscalizador e ao gestor do contrato uma relação nominal dos operadores designados com a
respectiva distribuição e horários. Sempre que houver mudança na equipe, o gestor deverá ser
notificado, por escrito, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da mudança.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA deverá exercer controle sobre a
assiduidade e a pontualidade dos operadores aprovados, através de folha individual de
frequência mensal e/ou cartão de ponto.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá substituir qualquer
operador, por outro que atenda ás mesmas qualificações com relação ao substituído, nos
seguintes casos:
I) falta justificada ou injustificada;
II) gozo de férias;
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III) licença e/ou atestado médico; e
IV) solicitação motivada do gestor.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - No caso de falta injustificada ou licença e/ou atestado
médico, a CONTRATADA deverá substituir o operador ausentes em até 2 (duas) horas a partir
do recebimento do comunicado realizado por parte do fiscal do contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao fiscal do
contrato, junto com a nota fiscal de prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de
ponto e/ou controles de frequência dos funcionários que integram a equipe, caso solicitado pela
fiscalização.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO - A CONTRATADA deverá fornecer, aos operadores e
técnicos responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de
identificação, que serão de utilização obrigatória nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cumprimento,
por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança
determinadas pelo SENADO, instruindo-os quanto á prevenção de incêndios nas áreas do
SENADO e de seus órgãos supervisionados.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEIRO A CONTRATADA assumirá toda a
responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxilioalimentação, auxilio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada,
no que couber, a convenção coletiva de trabalho da categoria correspondente, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEGUNDO - A responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho durante a vigência dos serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por
quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos,
inclusive por omissão destes, ao SENADO ou a terceiros, nas dependências do SENADO.
CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
Uma vez instalados e configurados os equipamentos (itens 1, 3 e 5) ficarão disponíveis,
nas dependências do SENADO, para realização de impressões, conforme estimativas
previstas nos itens 2, 4, 6 e 7;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao final de cada mês, será auferida, através de
software/sistema/plataforma disponibilizada pela CONTRATADA, a quantidade de
páginas A4 efetivamente produzidas, relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do contrato,
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procedimento esse chamado de medição mensal. Apenas a unidade efetivamente impressa
será contabilizada para a medição e referido pagamento;
I) A medição mensal será encaminhada ao SENADO até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações: quantidade de páginas A4
impressas total por equipamento, diferenciando páginas coloridas e preto e branco; custo
do serviço utilizado; tipo de impressão (simples ou duplex); quantidade de consumiveis
utilizados no mês (tintas e cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser
gerado um relatório também em formato estatístico;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam definidos os seguintes detalhamentos quanto ás
medições:
I) Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de responsabilidade da
CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor ocasionados por falta de
manutenção no equipamento disponibilizado. Neste caso, será realizado preenchimento
de formulário descrevendo o ocorrido, detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e
assinado por ambas as partes;
II) Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não prosseguir
com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da impressão, cabendo á
fiscalização do contrato autorizar a continuidade da impressão ou solicitar intervenção
corretiva;
PARAGRAFO TERCEIRO - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro
exclusivo do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em
disposição permitam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se ao
SENADO o direito de fazer uso destas funções.
CLÁUSULA SEXTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente contrato de acordo com os
níveis de serviço abaixo especificados, estando sujeita a glosas pelo seu descumprimento.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os níveis de serviço apresentados nesta Cláusula têm como
função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante
a contratação.
PARAGRAFO SEGUNDO - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada
como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços.
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I - A verificação das ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA
á aplicação de glosa nos pagamentos mensais;
II - O valor da glosa será calculado em fianção do tipo e quantidade de ocorrências, de
acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado
Federal__________________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do SENADO e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fi^ação de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o
restabelecimento do serviço, após o início do atendimento._____________________
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fi^ação de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do do Anexo 2 do edital).____________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos fi~equentes ou recorrentes.____________
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do Anexo 2 do edital).__________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido á ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido á
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do Anexo 2 do edital).____________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
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Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO._____________________________________________
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Efetuar qualquer forma de adulteração dos contadores internos
dos equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Órgão
Responsável, por ocorrência e por equipamento.________________________________
Valor da Glosa: 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento._____________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 8: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal
da respectiva locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeita a
CONTRATADA, além da aplicação da glosa, á aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira.
PARAGRAFO QUARTO - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos,
decorrentes do não atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos,
autorizam a SEGRAF a realizar a impressão em qualquer outro equipamento independentemente da tecnologia de impressão - existentes no seu parque gráfico.
I - Além do valor estipulado nas glosas das ocorrências 1-8 definidas no parágrafo
segundo desta Cláusula, será calculado o custo total do serviço, de acordo com os
sistemas de custeio da SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
II - Alternativamente, desde que manifestada a concordância e interesse do SENADO,
a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo determinado, as
impressões demandadas pelo SENADO, em qualquer “bureau ” que lhe convier, até que
o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar as referidas glosas, mas
isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao custo do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n ° _______________ , não sendo
permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.

Item

Quantidade
estimada

Unidade

Especificação

Preço
unitário
(R$)

Preço
mensal
total
(R$)

Preço
total
(R$)
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PARÁGRAFO PRIM EIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ __________________________ (_______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários á perfeita execução deste contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor
relativo á locação (itens 1, 3 e 5) e os valores referentes ás páginas efetivamente impressas
(itens 2, 4, 6 e 7).
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos dos itens 1,3 e 5 serão realizados mensalmente,
e o período terá início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos, previsto no
parágrafo décimo quinto da Cláusula Terceira.
I - O primeiro e último pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra
no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais pagamentos considerarão período
entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando calendário de 30 dias por
mês.
PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados
mensalmente conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição
apresentado na Cláusula Quinta.
PARAGRAFO QUINTO - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos
e operadores responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,
até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços
prestados no mês anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas
decorrentes do não cumprimento do instrumento de medição de resultados detalhados na
Cláusula Sexta.
I) A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado neste parágrafo, servirá como atestado de recebimento defínitivo mensal para
todos os itens deste contrato;
II) O SENADO suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais divergências
entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
parágrafo vigésimo da Cláusula Quarta, ou entre esses e os controles que ela venha a
manter, até a completa apuração dos fatos;
PARAGRAFO SÉTIMO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
_________________________________________________________________________________________45
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 154D7CCB003739AD.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.065677/2020-17

SENADO FEDERAL

5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo sexto desta Cláusula e á apresentação da garantia na
forma da Cláusula Décima Primeira.
I) A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO OITAVO - Caberá á CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidões
negativas de débitos estaduais e municipais, contadores de cada equipamento / máquina e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades
específicas previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARAGRAFO NONO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - Havendo vício a reparar em relação á nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante do parágrafo sétimo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação
do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - 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 pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido
no parágrafo sétimo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365

1 = 6/ 100/ 365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
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do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARAGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas
sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior á definida na letra ‘I’ for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho______ e Natureza deDespesa_______ , tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.°_____ .
PARAGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária á conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R $ ___________(
), correspondente a 4,75% ( quatro inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no
Serviço de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARAGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARAGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARAGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
á relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARAGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II - multas aplicadas pelo SENADO á CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARAGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante á sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
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I - Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
0 período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal á CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
1 - As retenções de crédito realizadas pelo SENADO para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III - A liberação dos valores retidos fica condicionada á execução plena do contrato ou
á apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita ás seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
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V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIM EIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II - fraudar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidóneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARAGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA á multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos á administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores ás penalidades previstas na referida lei.
PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início á prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal da
respectiva locação - itens 1, 3 e 5 do edital) até o limite de 30 (trinta) dias.
PARAGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA á multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARAGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Oitavo
da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA á multa de 0,05%> (meio décimo por cento) a
0,1%) (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARAGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARAGRAFO NONO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA á multa de 5% ( cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima
Primeira.
PARAGRAFO DÉCIMO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato), ressalvadas as hipóteses
especiais dos parágrafos segundo e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
Décima Quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita á multa correspondente a até 10%> (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
I I - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material á Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIM EIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, a partir da data
de emissão do Termo de Aceite Definitivo, conforme detalhado no parágrafo décimo quinto da
Cláusula Terceira.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF,

d e _______________de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA
DIRETOR DA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 4
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, á
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI- DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRONICO N“
/
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)______________________
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)___________
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP

Brasil? ( )Sim
ITEM

( ) Não

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇAO

MARCA

VALOR
UNIX.

R$
R$
R$

VALOR
TOTAL

R$
R$
R$

R$

VALOR TOTAL

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo á proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

ANEXO 5
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu, ...................................................................................................... , inseri to(a) no CNPJ
n.° ............................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PUBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP n° 477/2013.

Local e data:_____

Representante legal:
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício n° 508/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001884/2020-15
Brasília, 15 de julho de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC
Assunto: Encaminhamento à ADVOSF para análise da minuta de edital.
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conforme disposições contidas no inciso VI do art. 38 da Lei n° 8.666/93 c/c art. 63,
§1°, do Ato n° 09/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal, sugere-se que o presente processo
seja encaminhado à Advocacia do Senado, para análise da minuta de edital de Pregão Eletrônico,
NUP 00100.0065677/2020-17.
Destaca-se que as autorizações e aprovações pendentes serão concretizadas quando do
encaminhamento dos autos para aprovação da minuta de edital pela Senhora Diretora-Geral.
Vencida esta etapa, o processo em questão deverá retornar á COATC, para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Heloisa Lopes Miranda
Chefe do SEEDIT
De acordo.
A ADVOSF com vistas á análise da minuta de edital.
Em 15/07/2020.
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Advocacia

PARECER N° 424/2020 - ADVOSF

Processo n° 00200.001884/2020-15
S e rv iç o s d e im p re s s ã o digital p or m e io d e c e s s ã o d e
e q u ip a m e n to s e p re s ta ç ã o d e se rv iç os ac e s s ó rio s
c o m d e d ic a ç ã o ex c lu s iv a d e m ã o d e o b ra. D e s c riç ã o
do objeto. D istin çã o e n tre lo c a ç ã o e p re s ta ç ã o d e
serviços.

M a n ife s ta ç ã o

a n te rio r

d e s ta

A d v o c a c ia .

C o n tra ta ç ã o c o m d e d ic a ç ã o ex clu siva d e m ã o d e
obra. C o rr e ç ã o d a
inicial

p or

instrução p ro c e s s u a l. V ig ê n c ia

p e río d o

C o m p ro va çã o

dos

s u p e rio r

a

b e n e fíc io s .

doze

m eses.

E n te n d im e n to s

do

T C U . C o rr e ç õ e s no te rm o d e re fe rê n c ia e na m in uta
d e edital. C o n c lu s ã o d a instrução p ro ces su al.

Senhor Coordenador,
O presente processo trata de licitação para prestação de
serviços de impressão digital por meio de cessão de equipamentos e
prestação de serviços acessórios. O valor estimado da contratação
para um período de quarenta e oito meses é de R$ 24.775.760,64
(vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e
sessenta reais e sessenta e quatro centavos).
O documento 00100.016250/2020-95 é o documento de
oficialização de demanda. O documento 00100.055601/2020-83 é a
primeira

versão

do

termo

de

referência.

O

documento

00100.055649/2020-91 contém a pesquisa de preços feita pela área
técnica.

No

recomendou

documento
reparos

ã

00100.057998/2020-48.
pesquisa

de

preços.

a
O

SADCON
documento

00100.059077/2020-10 é a segunda versão do termo de referência. Os
documentos 00100.059078/2020-64 e 00100.059079/2020-17 contêm
Senado Federal - Edifício Interlegis - 1° andar - CEP 70165-900 - Brasília - DF
Telefone: 55 (61) 3303-4750 - Fax: 55 (61) 3303-2787 - advosf@senado.leg.br
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as

correções

da

pesquisa

de

preços.

No

documento

00100.059559/2020-70. a SADCON analisou e ratificou a pesquisa de
preços. O documento 00100.062690/2020-14 é a primeira versão da
minuta de edital. O documento 00100.048900/2020-61 é a cópia do
ato de designação dos pregoeiros e da equipe de apoio. O documento
00100.064618/2020-21 contém a manifestação do pregoeiro sobre a
minuta de edital. No documento 00100.065282/2020-14. a área técnica
se manifestou sobre a minuta de edital e sobre a análise do pregoeiro.
O anexo 01 do documento 00100.065282/2020-14-1 contém a versão
final do termo de referência. E o documento 00100.065677/2020-17 é
a versão final da minuta de edital, ora sob análise.
É 0 relatório.
A opção pela licitação na modalidade pregão, na forma
eletrônica, está adequada (art. 2°, §1°, da Lei n° 10.520/02\ c/c o art.
3° do Ato do Diretor-Geral n° 09/15^). O objeto foi definido de forma
objetiva e de acordo com os padrões do mercado, em conformidade
com 0 parágrafo único do art. 1° da Lei n° 10.520/02^.
O

termo

de

referência

(anexo

01

do

documento

00100.065282/2020-14-1) contém justificativa para a divisão do objeto

1 Art. 2 ° ( V E T A D O )
§ 1° P o d e rá s e r re a liz a d o o p re g ã o p or m e io d a utilizaç ão d e re cu rs o s d e te c n o lo g ia d a
in fo rm a ç ã o , nos te r m o s d e r e g u la m e n ta ç ã o e s p e c ífic a .
2 Art. 3 ° A s a q u is iç õ e s d e b en s e s e rv iç o s c o m u n s s e rã o p re fe re n c ia lm e n te p ro m o v id a s na
m o d a lid a d e d e licitação d e n o m in a d a p re g ã o eletrôn ico .
3 P a r á g ra fo único. C o n s id e r a m -s e b en s e se rv iç os c o m u n s , p a ra os fins e efeito s d e s te
artigo, a q u e le s

cujos

p a d rõ e s d e d e s e m p e n h o

e q u a lid a d e

possam

s e r o b je tiv a m e n te

d efinid os pelo edital, p o r m e io d e e s p e c ific a ç õ e s u su ais no m e rc a d o .
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em dois grupos e, ao que tudo indica, a justificativa atende a Súmula
n° 247 do T C U l
O objeto da presente contratação pode ser considerado
um serviço de tecnologia da informação (Lei n° 8.248/91, art. 16-A, II®),
portanto, é preciso que a área técnica esclareça se algum dos direitos
de preferência do art. 5° do Decreto n° 7.174/10® é aplicável.
Com relação ao termo de referência (anexo 01 do
documento

00100.065282/2020-14-1).

alguns

pontos

merecem

atenção.
O primeiro ponto que chamou atenção foi o tratamento do
objeto como uma locação. De acordo com o termo de referência, a
contratada deverá instalar equipamentos gráficos nas dependências
É o brig ató ria a a d m is s ã o d a a d ju d ic a ç ã o p or item e n ão p or p reço g lobal, nos ed itais d a s
licitações p a ra a c o n tra ta ç ã o d e o b ras, s e rv iç o s , c o m p ra s e a lie n a ç õ e s , cujo o bjeto s e ja
d ivisível, d e s d e q u e n ão h a ja p re ju íz o p a ra o conjunto ou c o m p le x o ou p e rd a d e e c o n o m ia
d e e s c a la , te n d o e m vista o objetivo d e p ro piciar a a m p la p a rticip aç ão d e licitantes q u e ,
e m b o ra

n ão d is p o n d o d e

c a p a c id a d e

p a ra a e x e c u ç ã o , fo rn e c im e n to

ou aq u is iç ã o d a

to ta lid a d e do objeto , p o s s a m fa z ê -lo c o m re la ç ã o a itens ou u n id a d e s a u tô n o m a s , d e v e n d o
as e x ig ê n c ia s d e h ab ilitaç ão a d e q u a r -s e a e s s a divisibilidade.
5 Art. 1 6 -A .

P a r a os fins d e s ta Lei, c o n s id e r a m -s e b en s e s e rv iç o s d e te c n o lo g ia s d a

in fo rm a ç ã o e c o m u n ic a ç ã o : ( R e d a ç ã o d a d a p e la Lei n° 1 3 .6 7 4 , d e 2 0 1 8 )
[•••]

II -

m á q u in a s , e q u ip a m e n to s e dispositivos b a s e a d o s e m té c n ic a digital, c o m fu n ç õ e s d e

co leta, tra ta m e n to , e s tru tu ra ç ã o , a r m a z e n a m e n to , c o m u ta ç ã o , tra n s m is s ã o , r e c u p e ra ç ã o ou
a p re s e n ta ç ã o d a in fo rm a ç ã o , s e u s re sp ec tiv o s in s u m o s eletrôn ico s, partes, p e ç a s e su p orte
físico p ara o p e ra ç ã o ; (Inc is o incluído p e la Lei n° 1 0 .1 7 6 , d e 2 0 0 1 )
® Art. 52 S e r á a s s e g u r a d a p re fe rê n c ia na c o n tra ta ç ã o , nos te r m o s do d is p o sto no art. 3 ° d a
Lei n° 8 .2 4 8 , d e 1 9 9 1 , p a ra fo rn e c e d o re s d e b e n s e serv iç os , o b s e rv a d a a s e g u in te o rd em :
I - b en s e se rv iç os c o m te c n o lo g ia d e s e n v o lv id a no P a ís e p ro d u zid o s d e a c o rd o c o m o
P ro c e s s o Pro d utivo B á sico (P P B ), na fo rm a d efin id a pelo P o d e r E x e c u tiv o F e d e ra l;
II - b en s e s e rv iç o s c o m te c n o lo g ia d e s e n v o lv id a no P a ís ; e
III - b en s e se rv iç os p ro d u zid o s d e ac o rd o c o m o P P B , na fo rm a d efin id a pelo P o d e r
E xe cu tivo F e d e ra l.
P a r á g ra fo único. A s m ic r o e m p re s a s e e m p r e s a s d e p e q u e n o porte q u e a t e n d a m a o d isposto
nos incisos d o c a p u t te r ã o p riorid ad e no ex e rc íc io do direito d e p re fe rê n c ia e m re la ç ã o às
m é d ia s e g r a n d e s e m p r e s a s e n q u a d r a d a s no m e s m o inciso.
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do Senado e, após, será responsável pela operação e manutenção
dos equipamentos. Esse tipo de operação não pode ser caracterizada
como uma locação.
Conforme a definição do Código Civil (art. 565^), a locação
compreende a cessão do uso e gozo mediante pagamento. A
transferência do uso é elemento fundamental e característico da
locação. Se a própria contratada irá operar e manter os equipamentos
não há transferência do uso. Portanto, o que a área técnica realmente
está contratando é a prestação de serviços gráficos on site. Destaco
que já havia trabalhado a questão para o Contrato n° 114/16 - que
será substituído pela presente contratação - no Parecer n° 14/17
(documento 00100.004834/2017-12).
Dessa forma, o termo de referência deverá ser modificado
para retratar o real objeto que será contratado. E além disso,
considerando o fato de que a necessidade dos serviços em questão é
contínua, abre-se a possibilidade de prorrogar a contratação por até
sessenta meses (Lei n° 8.666/93, art. 57, II®).
Outro ponto que chamou atenção foi a alocação de mão
de obra. Conforme prescreve o subitem 9.4.1 do termo de referência:

^ Art. 5 6 5 . N a lo c a ç ã o d e coisas, u m a d a s p a rte s s e obrig a a c e d e r à outra, p or te m p o
d e te r m in a d o ou não, o uso e g o z o d e co isa n ão fu ng ível, m e d ia n te c e rta retribuição.
® Art. 5 7 . A d u r a ç ã o d o s co n trato s regid os p o r e s ta Lei ficará adstrita à v ig ê n c ia dos
re sp ec tiv o s créd ito s o rç a m e n tá rio s , e x c e to q u a n to a o s relativos:
[•••]

II - à p re s ta ç ã o d e s e rv iç o s a s e r e m e x e c u ta d o s d e fo rm a c o n tín u a, q u e p o d e rã o t e r a s u a
d u r a ç ã o p ro rro g a d a p or iguais e s u c e s s iv o s p e río d o s c o m vistas à o b te n ç ã o d e p reç o s e
co n d iç õ e s m a is v a n ta jo s a s p a ra a a d m in is tra ç ã o , lim itada a s e s s e n ta m e s e s ; ( R e d a ç ã o
d a d a p ela Lei n° 9 .6 4 8 , d e 1 9 9 8 )
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9.4.1 - A licitante deverá manter, no local de instalação
e para cada grupo de itens do presente edital, no
mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2
turnos, treinados por sua conta, durante toda a jornada
de trabalho da SEGRAF.

A redação não deixa dúvidas de que a contratação
envolve mão de obra residente. Sendo assim, a instrução processual
deveria ter observado as necessidades das contratações com
dedicação exclusiva de mão de obra. Seria necessário justificar o
modelo considerando a Súmula n° 269 do TCU®, definir a categoria
profissional, verificar potenciais conflitos com os cargos da Casa,
elaborar a planilha de custos de mão de obra, definir as penalidades
específicas, prever mecanismo de repactuação... enfim, todas as
providências que são a praxe nas instruções de processos do tipo.
Mas nada disso foi feito no presente caso. Importante
registrar que tais providências são fundamentais para acompanhar e
fiscalizar adequadamente a fase de execução contratual. E, como
existirá dedicação exclusiva de mão de obra, a correta fiscalização do
cumprimento das obrigações trabalhistas será fundamental para
afastar a possibilidade de responsabilização subsidiária do Senado.
E além dos quatro operadores, a redação do já citado
subitem 9.4.1 e o subitem 9.2.4 abrem a possibilidade de alocação de
mão de obra adicional. Porém, em número indeterminado. E isso não
é recomendável porque significaria admitir um incremento imprevisível

3 Nas

c o n tra ta ç õ e s

p a ra

a

p re s ta ç ã o

de

s e rv iç o s

de

te c n o lo g ia

da

in fo rm a ç ã o ,

a

r e m u n e ra ç ã o d e v e e s ta r v in c u la d a a re su lta d o s ou ao a te n d im e n to d e n íveis d e serviço,
a d m itin d o -s e o p a g a m e n to p or lio ra tr a b a llia d a ou p or posto d e se rv iç o s o m e n te q u a n d o as
c a ra c te rís tic a s do o bjeto n ão o p e rm itire m , iiip ó te s e e m q u e a e x c e p c io n a lid a d e d e v e e s ta r
p révia e a d e q u a d a m e n t e ju s tific a d a nos re sp ec tiv o s p ro c e s s o s ad m in istrativos.
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do risco trabalhista suportado pela Administração. Se for imperativo
manter a possibilidade de alocação de mão de obra adicional, deve ser
definido um número máximo de trabalhadores que poderão ser
aceitos. Além disso, os postos adicionais deverão ter o mesmo
tratamento dos postos já definidos.
O item 13 do termo de referência contém as justificativas
para a vigência inicial superior a 12 meses. Sobre o item, o primeiro
registro é sobre o erro de referência no subitem 13.1. Creio que a
referência correta seja ao subitem 10.16 e não 10.1.6, que não existe.
O segundo registro é sobre a justificativa apresentada para a vigência
diferenciada. O subitem 13.1.1 registra a presunção de que a
Administração obterá

preços melhores em função da vigência

diferenciada. A justificativa, portanto, é puramente econômica. É
importante que a área técnica também apresente os benefícios
técnicos e de gestão da vigência diferenciada. Além disso, o TCU
entende

que

a

vantagem

econômica

deve

ser

demonstrada

concretamente:
Voto
[...]

17. Assim, não basta presumir que a contratação
por um maior prazo é mais econômica, como
ocorreu neste caso. O prazo contratual deve ser
estabelecido considerando-se as circunstâncias de
forma objetiva, fazendo-se registrar no processo
próprio o modo como interferem na decisão e quais
suas conseqüências. Tal registro é especialmente
importante quando se fizer necessário prazo inicial
superior aos doze meses entendidos como regra por
esta Corte, de acordo com sua jurisprudência.
[...]

Acórdão
[...]
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9.3 determinar ao Município de Jacareí que, sempre
que entender pertinente firmar contratos a serem
executados de forma contínua com prazo de
vigência inicial superior a 12 (doze) meses,
utilizando recursos federais, justifique a o prazo
estabelecido, demonstrando os benefícios para a
Administração,
considerando
os
aspectos
relacionados a economia, eficiência e eficácia;
[Acórdão n° 3.320/13-2® Câmara] [destaquei]

O veículo ideal para verificação do benefício econômico é
a pesquisa de preços. Mas não há nos autos nenhuma informação
concreta sobre preços diferenciados

em razão do prazo de vigência

estendido. Assim, a justificativa para o prazo de vigência inicial
superior a doze meses não está completa.
O último registro sobre o termo de referência ê sobre o
Acordo de Nível de Serviço definido no item 18. Inicialmente, sugiro
que ele seja renomeado para Instrumento de Medição de Resultado, o
nome que a Casa tem adotado como praxe.
No subitem 18.2 estão definidos os indicadores do serviço.
É importante registrar que os indicadores devem ter relação com o
tempo e o modo do serviço e não podem confundir-se com
penalidades contratuais. O objetivo ê incentivar o contratado a prestar
0

serviço com excelência. Nesse sentido, verifiquei que as ocorrências

1, 2 e 3, apesar de estarem atreladas ao tempo de execução
contratual, não possuem um limite máximo, ou seja, um tempo após o
qual a ocorrência será considerada inexecução contratual passível de
penalidade e não simples descumprimento de nível de serviço.
Já as ocorrências de 4 a 8 cuidam de eventos que
impedem

completamente

a

execução

do

contrato

ou

são
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descumprimentos de obrigações acessórias. Para esses casos, o mais
adequado - além do não pagamento pelos períodos em que o contrato
não foi executado - é o estabelecimento de penalidades contratuais.
Importante registrar que o termo de referência demandará
mudanças profundas que também impactarão a minuta de edital e
contrato. Portanto, a minuta também deverá ser adequadamente
modificada.
E, com relação à minuta de edital e contrato (documento
00100.065677/2020-17). faço quatro registros.
O primeiro é para recomendar a inclusão de modelo de
Declaração de Dispensa de Vistoria, como é praxe nos editais da
Casa.
O segundo é sobre o Parágrafo Oitavo da Cláusula Sétima
da minuta de contrato. O referido dispositivo arrolou em conjunto com
os documentos de regularidade fiscal um relatório sobre os contadores
das máquinas. A

nova obrigação

não possui

relação com a

regularidade fiscal da contratada e gera conseqüências diferentes. A
ausência de regularidade fiscal não impede o pagamento. Ela permite
a aplicação de multa específica.

Entretanto,

problemas com a

contagem das impressões podem suspender o pagamento até que
exista certeza sobre os serviços efetivamente executados, conforme
prescrito no Parágrafo Sexto da Cláusula Sétima. Dessa forma, é
recomendável que o relatório sobre os contadores seja exigido em
dispositivo próprio.
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O terceiro registro é sobre o Parágrafo Décimo da
Cláusula Décima Terceira. Nele também precisam ser excepcionadas
as penalidades especiais dos parágrafos Sexto e Décimo Segundo da
mesma cláusula.
O último registro é sobre a Cláusula Décima Quinta, que
estabelece a vigência contratual. Ela deve ser corrigida porque o
marco inicial para a vigência contratual não pode ser a emissão do
Termo de Aceite Definitivo, ato típico de execução contratual. O marco
inicial de vigência deve ser a assinatura do contrato.
Finalizando a análise, registro que ainda estão ausentes
do processo: a aprovação do termo de referência (Anexo V do
Regulamento Administrativo, art. 9°, IV^° c/c Ato do Diretor-Geral n°
09/15, art. 11, §6°^^), a designação dos gestores (Anexo V do
Regulamento Administrativo, art. 9°, VIIM^), a autorização para licitar
(Anexo V do Regulamento Administrativo, art. 7°, I, a^^), o préempenho (Anexo V do Regulamento Administrativo, art. 13,

e a

Art. 9 ° N o â m b ito d a s c o n tra ta ç õ e s d o S e n a d o F e d e ra l, c o m p e te ao D ire to r-G e ra l:
[•••]

IV

- a p ro v a r os P ro jeto s B á sico s e T e r m o s d e R e fe rê n c ia d a s c o n tra ta ç õ e s do S e n a d o

F ed era l;
§ 6 ° O Pro jeto B á sico ou T e r m o d e R e fe rê n c ia d e v e r á s e r a p ro v a d o pelo D ire to r-G e ra l.
12 V III - d e s ig n a r p a ra to d o

contrato, c o n vê n io ,

a ju ste ou

protocolo,

u m g e s to r e

um

substituto, ou c o m is s ã o d e g e s tã o , ind ica do s pelo titular d a á r e a in te res sa d a ;
Art. 7 ° N o â m b ito d a s c o n tra ta ç õ e s d o S e n a d o F e d e ra l, c o m p e te ao P rim e iro -S e c re tá rio :
I - a u to riz a r p ro c e d im e n to s licitatórios:
a) p ara s e rv iç o s e d e m a is aq u is iç õ e s , a partir do v a lo r e s ta b e le c id o p a ra a m o d a lid a d e
co n co rrên cia;
Art. 13 . N ã o s e rã o r e a liz a d a s d e s p e s a s :
I - s e m prévio e m p e n h o ;
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autorização de despesa (Anexo V do Regulamento Administrativo, art.
9°, llM^c/cart. 13, IM®).
É importante que a autoridade competente e os servidores
envolvidos observem as disposições legais e regulamentares para a
conclusão da instrução processual.
É 0 parecer.
Brasília, 24 de julho de 2020.

DANIEL VICTO R DE ARAÚJO SIMÕES

Advogado do Senado - OAB/DF 31.499

III

- a u to riz a r as d e s p e s a s do S e n a d o F e d e ra l;

Art. 13 . N ã o s e rã o r e a liz a d a s d e s p e s a s :
[•••]

II

- s e m p révia e e x p r e s s a a u to riz a ç ã o d a a u to rid a d e c o m p e te n te
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REF.: PARECER N° 424/2020 - ADVOSF

Processo n° 00200.001884/2020-15

Aprovo. Junte-se aos autos e encaminhe-se à SADCON.

Brasília, 24 de julho de 2020.

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUÍS SOARES LACERDA
Coordenador do Núcleo de Processos de Contratações - em exercício
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Brasília, 29 de julho de 2020.
Ao Sr. Coordenador da COATC
Assunto: Encaminhamento ao órgão técnico para conhecimento e manifestação quanto à
análise do órgão jurídico
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital por meio de locação de equipamentos, incluindo serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Considerada a manifestação da ADVOSF, mediante o Parecer n° 424/2020, NUP
00100.068630/2020-13, sugere-se o retorno do processo à SEGRAF para conhecimento do
documento e providências de sua alçada.
Solicita-se ao órgão técnico a averiguação das recomendacões iuridicas. visto que
essas podem impactar no Termo de Referência.
Lembramos ainda que, caso o órgão técnico discorde das aludidas recomendações
deverá apresentar justificativa técnica, a qual será submetida á deliberação superior.
Caso haja alterações no Termo de Referência (TR), sua versão atualizada deve ser
anexada aos autos sem as marcas de revisão/correcão. devidamente assinada pelo Diretor da
Secretaria, para futura aprovação pela autoridade competente.
Ademais, a fim de possibilitar a necessária atualização das disposições da minuta de
edital prevenindo o risco de o instrumento convocatório a ser futuramente publicado na fase
externa da licitacão não estar em consonância com a última versão do Projeto Básico/Termo de
Referência, resultando em falhas ou delongas no procedimento - tais como a entrega ou
fornecimento de objeto em desconformidade com o pretendido, republicacão do edital para
correcão ou anulação da licitacão. solicitamos ao órgão técnico:
1) O envio, para o e-mail coatc@senado.leg.br. em formato Word, da última versão
do Projeto Básico/Termo de Referência, com as alterações e inclusões em destaque e
as exclusões tachadas, a fim de facilitar a identificação das alterações realizadas pelo
órgão técnico;
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2) O preenchimento de tabela conforme modelo abaixo, a ser juntada no expediente
de encaminhamento do Projeto Básico/Termo de Referência, apontando,
resumidamente, as alterações realizadas, os itens ajustados e a devida justificativa, se
for o caso.
Item do PB/TR
alterado
(...)
(...)
(...)

Ajuste realizado

Justificativa, se for o caso

(...)
(...)
(...)

(...)
(...)
(...)

Esclarece-se, por fim, que o atendimento às solicitações acima tem por fito a célere e
correta instrução processual, evitando a necessidade de nova conferência da minuta de edital
por parte do órgão técnico.
Vencida essas etapas, os autos devem retornar à COATC, para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT

De acordo.
A SEGRAF, para conhecimento e manifestação em relação ao Parecer da ADVOSF.
Em 29/07/2020,
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Brasília, 31 de julho de 2020

ASSUNTO: Alterações solicitadas
pela ADVOSF

Senhor
GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA

Coordenador da COATC/SADCON
Senado Federal

Senhor Coordenador,

A respeito das alterações encaminhadas pela ADVOSF, foram realizadas as
seguintes adequações:

1 - Quanto ao direito de preferência (página 3/11 do parecer 424/2020) - Não
conhecemos

o

referido

dispositivo

com

profundidade

suficiente

para

realizar

manifestação term inativa. Informamos, adicionalmente, que todos os equipamentos,
componentes e peças das respectivas tecnologias são de empresas estrangeiras, não
havendo tecnologia nacional compatível.

2 - Quanto tratam ento do objeto como locação (página 3 e 4/11 do parecer
424/2020) - Haja vista não haver, de fato, a transferência de uso, os elementos do TR
foram ajustados de form a a deixar claro tratar-se de contratação de serviço de
impressão on site, retirando qualquer referência quanto à locação. Também foi incluída
a possibilidade de prorrogação até o total de 60 meses no item 13 do TR por tratar-se,
agora, de um serviço contínuo, conform e identificado pela ADVOSF.

3 - Quanto a alocação de mão de obra (páginas 4, 5 e 6/11 do parecer 424/2020)
-

Embora não restasse dúvidas de que não se tratava de mão de obra exclusiva - haja

vista que a contratada poderia trocar operadores todos os dias, caso conviesse -, foram
eliminados os elementos que poderiam suscitar dúvida quanto à existência de mão-deobra residente (quantidade mínima de operadores, horário estipulados, alocação de
pessoal extra, exigência de folhas ponto, etc). Assim, compete a empresa colocar
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operadores na forma, frequência e quantidade que achar conveniente, perm itindo que
o trabalho seja iniciado imediatamente, a qualquer momento, durante o período
com preendido entre 7hs e 22hs dos dias úteis, sem interrupção. As exigências de
uniformes, crachás e identificação prévia foram mantidas, por tratar-se de regras de
acesso ao Senado e melhor identificação de funcionários. As alterações estão,
m ajoritariam ente, no item 9.4 do te rm o do novo term o de referência.

4 - Quanto a vigência inicial superior à 48 meses (páginas 6 e 7 do parecer
424/2020) - A justificativa foi alterada no item 13 do TR, trazendo elementos relativos
aos benefícios quanto aos aspectos relacionados à economia, eficácia e eficiência.
Destacamos, novamente, que essa é orientação acerca da adoção de prazos maiores já
havia sida estudada, explanada e identificada pelo MPOG quanto ao serviço de
outsourcing de impressão.

5 - Quanto a mudança de nomenclatura para instrum ento de medição (páginas
7 do parecer 424/2020) - Mudança realizada por questão de padronização, embora sem
nenhum impacto efetivo no resultado do processo licitatório.

6 - Quanto aos indicadores de serviço (páginas 7 e 8 do parecer 424/2020) Todos os itens de 1 - 8 possuem lim ite máximo, descrito no item 18.3 do TR: "Caso o
to ta l da glosa ultrapasse o lim ite de 30% do valor mensal da respectiva locação será
considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da aplicação
da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR". Assim, afasta-se
a manifestação de que as ocorrências 1, 2 e 3 não teriam limites máximos. Já as
ocorrências 7 e 8 tratam de ineficiência no tem po do serviço descrito no item 9.3 do TR.
As ocorrências 4 e 5, por sua vez, dizem respeito ao tem po de indisponibilidade do
serviço, requisito agora definido no item 9.4.2 do novo TR. Resta, então, a ocorrência 6,
que foi retirada da parte de glosas e colocada no item 19.6 do TR. Após esssas
alterações, restaram 7 ocorrências de glosa, que foram devidamente renumeradas.
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Assim, por tartar-se de diversas alterações na estrutura do TR, encaminhamos 2
anexos sendo um com as marcações de alterações em w ord e o outro em versão
definitiva, com as devidas assinaturas.

Atenciosamente,
FABRÍCIO FERRÃO ARAÚJO

Diretor da SEGRAF
[assinatura digital]
HÉLIO LOPES DE AZEVEDO

Coordenador Industrial
[assinatura digital]
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TERMO DE REFERÊNCIA - IMPRESSORES DIGITAIS - VERSAO_65

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital on
site,7 por meio de locação com disponibilização de equipamentos, incluindo serviços de
manutenção,

suporte

técnico,

apoio

e execução

operacional,

impressões

coloridas e

monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante
48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste Termo
de Referência:
2 - CONTRATOS VIGENTES A SUBSTITUIR

N5 Contrato
114/2016

Término da

Objeto
Contratação

de

empresa

vigência
especializada

para

a

03/10/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
116/2016

Contratação

de

empresa

especializada

para

a

21/11/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção.
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incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:

GRUPO 1
Item

Quantidade

1

51

Unidade

CATSER

Especificações

de medida

u n id a d e ^
rviço

2767717
paraServiço

de

— impressão

coloridav

353

tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões,
incluindo

tipologia

folha

disponibilizacão

de

solta,
2

equipamentos on site, instalação inicial,
configuração,
suporte

serviços

técnico,

de

apoio

manutenção,
e

execução

operacional, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de
peças,

componentes

necessários

para

seu

e

suprimentos

funcionamento^_y

exceto Daoel, durante o oeríodo de 48
meses.T
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2

200

Página
impressa

Impressão colorida, em páginas A4, sob

268^7^

demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
3

14

u n id a d e ^
rvico

267517ê
paraServiço

de

— impressão

em

PB

77

(monocromia), tecnologia Laser/Led, para
impressão em papéis e cartões, tipologia
folha solta, incluindo disponibilizacão de 1
equipamento

on site,

configuração,
suporte

instalação

serviços de

técnico,

apoio

inicial,

manutenção,
e

execução

operacional, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de
peças,

componentes

e

suprimentos

necessários para seu funcionamento, exceto
Daoel,

durante

o

oeríodo

de

48

meses.exceto papel.

4

500

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

2681634

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milineiros)

GRUPO 2
Item

Quantidade

5

41

Unidade

CATSER

Especificações

de medida
u n id a d e ^
rvico

2767717
Serviço de -impressão, tecnologia inkiet,-^4;te

353

permita impressões tanto PB (monocromia)
quanto e coloridas (policromia), para com
utilização de formulário contínuo e/ou papel
em

bobina

sem

remalina,

incluindo
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disponibilizacão de 1 equipamento on site
instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

software

e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto Daoel, durante o
Deríodo de 48 meses.exceto papeL

6

3.500

Página
impressa

Impressão colorida (policromia) em páginas

26859^ê

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
7

4.000

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

2682/126

A4, sob demanda - estimativa mensal.

816

(em
milheiros)

4 - JUSTIFICATIVA

0

sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado

Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de pré-
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impressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente utilizada
- tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrim ento da impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema
convencional de impressão offset.
A opção pelo serviço de impressão on sita locação é mais vantajosa ao Senado se
considerarmos a rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução
tecnológica. No sistema de locaçãoNesse sistema, também estão incluídos os custos relativos à
manutenção preventiva e corretiva, à mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumíveis.
Deve-se avaliar, também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que
o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso
IVIacroprocesso Elemento

Comparação
Insourcing

Finanças

Análise
Outsourcing

Custos

Custos trabalhistas estão

trabalhistas

associados

(admissão,

VANTAGEM

interna.

0

demissão,

outsourcing

impostos, etc..)

transferir

a

gestão

contrato

permite
para
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contratado

a

totalidade

custo.

Os custos de revisão de
projeto são menores para
um sistema de outsourcing,

Custos de revisão
Finanças

haja

(revisão de projeto
e

adequação

VANTAGEM

de

vista

que

imobilização
tampouco

projeto)

não

de

há

capital,

despesas

para

transporte e readequação
do parque gráfico.
Em

um

sistema
a

outsourcing,

Custos
Finanças

empresa

CONTRATADA

fica

responsável

pela

manutenção dos serviços e

de

possui

manutenção
(manutenção

de

VANTAGEM

dos

equipamentos)

maior

poder

de

barganha

perante

fornecedor,

além de ter

acesso

o

facilitado

fabricante

e

ao
maior

celeridade para compra e
entrega dos equipamentos.
Custo

0

de

Finanças

de
VANTAGEM

aplicar o dinheiro
entre

haver
de

imobilização

de

permite

que

capital
a
Pública

possa investir o dinheiro

opções)

Finanças

não

Administração

diferentes

Necessidade

do

necessidade

oportunidade
(oportunidade

fato

em outras fontes.
Não

de

VANTAGEM

investimento

há

necessidade

de

investimento imediato para
o sistema terceirizado de
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Impressão. Os valores são
computados como despesa
corrente
Identifica-se

que

equipamentos

gráficos

possuem uma depreciação
acelerada

-

conformidade

em
com

o

Regulamento do Imposto
Finanças

Formação

de Renda, pelo fato das

de

VANTAGEM

patrimônio

máquinas

no

Senado

funcionarem 18 horas por
dia. Além disso, tornam-se
obsoletas

multo

rapidamente,

e

são

leiloadas com valor residual
ínfimo.
0 sistema de outsourcing
apresenta
eventual
Inserir
Tecnologia

para

Para inserção de

VANTAGEM

novas máquinas

vantagem

na

necessidade

de

novas
realizar

tecnológica.
com

adequação
Contratos

prazo

duração

máquinas

menor

permitem

constante

de
uma

renovação das

máquinas.
Os riscos de não adequação
Tecnologia

Para

de

adequação

VANTAGEM

de softwares

softwares

Inteiramente
para

a

transferido
empresa

CONTRATADA.
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0 contrato de outsourcing
pode exigir prazo máximo
para
Riscos

De

quebra

atendimento

caso

haja problemas ou quebra

de

VANTAGEM

equipamento

no equipamento, ou até
mesmo

manter

uma

empresa

\n

para

operação

e

loco

manutenção

imediata.
0 risco de haver processos
de compra ou manutenção
postergados
Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

devido

à

burocracia

processual

diminuído

drasticamente

no

sistema

é
de

terceirização.
Caso

Do surgimento de
Riscos

novas

alternativas de impressão,

novas alternativas
(novas

apareçam

VANTAGEM

máquinas

o

sistema

permite

no mercado)

terceirizado
uma

rápida

adequação.
Máquinas

em

linha

de

produção no setor digital
são

muito

segmentadas,

havendo
De
dos
Riscos

fornecedores

dependência

que

produzem.

fabricantes

(peças

poucos

de

VANTAGEM

as

Assim,

presume-se que o risco de

reposição,

dependências

suporte, etc.)

fabricantes seja maior no
sistema insourcing,

dos
pelos

mesmos motivos expostos
na avaliação do custo de
manutenção: maior acesso
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ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.

A
De
Riscos

contratação

empresa

suporte

de

uma

especializada

dispensa a necessidade de

(correção e auxílio
VANTAGEM

para execução do

manter

um

suporte

interno. 0 risco fica todo

processo)

com

a

empresa

CONTRATADA.
de

Os processos de ajuste de

demanda (ajustar

demanda são imediatos no

De
Processo

Processo

ajuste

a

demanda

VANTAGEM

insourcing,

não

conforme

dependendo

oscilações)

contratuais.

De adequação da

0 trabalho de adequação é

planta

técnica

(mudança física no

Gerencial

tom ar

ajustes

mesmo,

independentemente

da

escolha.
A

e
para

autonomia

genericamente,

administrativa
(facilidade

de

o
Vantagem não identificada

parque gráfico)

Autonomia

sistema

é,

maior no

sistema insourcing, pois a
VANTAGEM

novas

gestão fica completamente
centralizada

decisões)

organização.
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No processo insourcing a
confidencialidade

dos

documentos é mantidade
com maior nível do que no
sitema de outsourcing, no
Confidencialida
de

qual os funcionários não

De documentos

VANTAGEM

possuem

vínculo

com

SEGRAF.

a

direto
Cabe

destacar que os trabalhos
da

SEGRAF

envolvem

raramente

trabalhos

que

exijam confidencialidade.
Alocação

0 processo de terceirização

de

permite que os servidores

funcionários/servi
dores

RH

do Senado Federal sejam

(correta

designação

VANTAGEM

dos

funcionários

alocados em áreas fins, não
precisando

e

diretamente

servidores)

envolver
com

a

operação das máquinas.
0

Treinamento
RH

se

treinam ento

parte

de

da

fica

empresa

CONTRATADA,

funcionários/servi

VANTAGEM

dores

havendo

não

necessidade

treinar

por

de

funcionários

internos.
Gestão

do

0 conhecimento sobre as

conhecimento
(manutenção
confiecimento

RH

adquirido

com

máquinas

do

e

sobre

o

processo produtivo é retido
VANTAGEM

o

com

mais

facilidade

quando aplicado o modelo

aprendizado

de insourcing.

contínuo)
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4.1

- AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:
- Média de impressão dos últimos 40 meses nas tecnologias digitais da SEGRAF;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de demandas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
- Similaridade com o modelo de contrato recentemente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);
Abaixo, segue tabela de consumo dos últimos 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800
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jul/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600

fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000
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5

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

- LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar os equipamentos, bem como prestar os
serviços elencados neste term o de referência no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de
Editoração e Publicaçõesdo Senado Federal -SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo
II do Senado Federal, localizado à via N2, Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Para o completo atendimento das soluções propostasdos serviços de impressão
contratados nos itens 1, 3 e 5, -Rdo presente term o de referência, deverão ser disponibilizados
equipamentos que atendam aos seguintes requisitos mínimos, sem com prometer o caráter
competitivo do certame, objetivando proporcionar a qualidade necessária à execução dos
trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura reflete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.

6.1 - ITEM 1 - GRUPO 1: Serviço de impressão colorida, tecnologia Laser/Led, para
impressão

em

papéis

e

cartões,

tipologia

folha

solta

(disponibilização

de

equipamentos)!LOCAÇAO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO COLORIDA
6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
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6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 320 x 480mm;

6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);

6.1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m^;
6.1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g /m ^ para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A
presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja,
gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas características técnicas);

6.1.8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
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6.1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.1.13 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
6.1.15 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
6.2 - ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
6.2.1

- A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
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6.2.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens

com cobertura média de 55% da página;
6.2.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6 .2 .3 .1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.2.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.2.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 1 do presente term o de referência;

6.3 - ITEM 3 -

GRUPO 1 - Serviço de impressão em PB (monocromia), tecnologia

Laser/Led, para impressão em papéis e cartões, tipologia folha solta (disponibilização de
1 equipamento):LOCACÃO DE líU M ) EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM PRETO
6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por
minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso)
por equipamento;
6.3.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
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6.3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);

6.3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.3.12 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
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6.3.14 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office".
6.3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
6.4 - ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.4.1

- A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e

traços com cobertura média de 7 % da página;
6.4.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.4.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.4.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 3 do presente term o de referência;
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6.4.5.1- Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente term o
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conforme item 9.2.9 no presente term o de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 - GRUPO 2 - Serviço de impressão, tecnologia inkiet, PB (monocromia) e
colorida (policromia), com utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina sem
remalina, (disponibilização de 1 equipamento):
LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL, TECNOLOGIA INKJET,
QUE

PERMITA IMPRESSÕES TANTO

PB (MONOCROMIA)

QUANTO

COLORIDAS

(POLICROMIA), PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU PAPEL EM
BOBINA SEM REMALINA,

6.5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;

6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto,
equivalente a 500 folhas) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;

6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;

6.5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo
aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratam ento prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;

6.5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema "roN", que permita
utilização de bobinas com 17" de largura (limite superior mínimo aceitável);

6.5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
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6.5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4
em linha;

6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;

6.5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no form ato PDF;

6.5.10 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, trifásica. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas
na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer
estabilizadores de energia para o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;

6.5.11 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;

6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;

6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;

6.5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000 .

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

20

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

00100.070176/2020-52 - 00100.070176/2020-52-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
6.6

- ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,

SOB DEMANDA
6.6.1

- A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 5 do presente term o de referência;
6.7

- ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB

DEMANDA
6.7.1

- A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.7.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;
6.7.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
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6.7.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.7.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 5 do presente term o de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP

A licitante v encedoraCONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes e
controladores de impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
W indows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros), e
conectividade TCP/IP com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps
ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO

A licitante CONTRATADA deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF
estoque mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento
correspondente a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas
detalhadas nos itens 2, 4, 6 e 7.
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9

- DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. Oi-MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E

EXECUÇÃO OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE
REFERÊNCIA

9 .1 -DEFINIÇÕES GERAIS:
9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
9.1.3 - Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e term inar em outro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às ShOOh da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
9.1.5 - Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecimento do serviço.

9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
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9.2.1 - A licitante CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção "on site” , isto é,
prestados no Serviço de Impressão Digital da SEGRAF - SEID

para a realização de manutenções

preventivas e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado
Federal, por meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
9.2.2 - A licitante CONTRATADA deverá possuir disponibilizar técnicos de plantão,
munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de
trabalho da SEGRAF, compreendido em dias úteis das 7h às 22h00.
9.2.3 - A licitante CONTRATADA identificará junto ao executor do contrato seu preposto
ou empregado com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato
(telefone e/ou e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal
dos empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.
9.2.4 - Caso a(s) licitante(s) considere(m)a CONTRATADA considere necessária alocação
de pessoal residente e/ou composição de estoque de peças de reposição, será a ela franqueado
espaço próprio para sua acomodação, dentro das dependências da SEGRAF.
9.2.5 - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos disponibilizados ao
SENADO.
9.2.6 - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação formal entre contratante e CONTRATADA, em modelo a ser definido com o
gestor do contrato, prioritariamente o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;
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9.2.7 - 0 restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.
9.2.8 - 0 início atendimento referente ao restabelecimento do serviço não poderá
ultrapassar 4hs, contado a partir do recebimento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador
à(s) CONTRATADA(s).
9.2.9 - 0 térm ino do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a partir do início do atendimento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá em itir
relatório circunstanciado informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.

9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não atendimento aos prazos
estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para reestabelecimento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente termo.

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fato à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fechamento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser definido em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
como a hora de abertura e fechamento do chamado. Caso o Senado Federal não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.

9.2.12 - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equipamento das dependências
da SEGRAF, a licitante CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do contrato a autorização de
saída.
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9.2.13 - Substituição definitiva de equipamentos; a licitante CONTRATADA substituirá
equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes, no prazo máximo
de 60 dias corridos, contados do recebimento da solicitação pelo órgão fiscalizador.

9.2.14 - A consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os seguintes casos:
9.2.14.1 - ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal,
dentro

de

um

período

contínuo

qualquer

de

trinta

dias;

9.2.14.2 - soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse
sessenta horas úteis dentro de um período contínuo qualquer de trinta dias.
9.2.14.3 - apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
9.2.15 - No caso de substituição em caráter definitivo dos equipamentos, devem ser
mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do equipamento original
objeto da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
9.3.1 -

A licitante CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico ao órgão

fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que
possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
9.3.2 - A licitante CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades relacionadas
à determinação da configuração mais adequada para implementação de políticas de segurança
de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
9.3.3 - Mudança do local de instalação; A SEGRAF reserva-se o direito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela licitante CONTRATADA
1 (uma) vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de andar/prédio,
oportunidade em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de instalação no novo local
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em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do comunicado, não
podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
9.3.3.1 - 0 transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da

9.3.4 - Relatórios Administrativos: A licitante CONTRATADA deverá elaborar, encaminhar
e

manter sob sua guarda,

estando

disponíveis aos

responsáveis

pela fiscalização

e

acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter
eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada
equipamento, com devida estratificação que permita avaliar o quantitativo
referente a cada ordem de serviço que foi impressa no equipamento.
9.3.4.2 - Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês
subsequente, que conterá o número de chamados por equipamento e o período
em que o equipamento ficou em manutenção.
9.3.4.3 - A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere importantes para controle próprio.
9.3.4.4 -T o d o s os relatórios devem ser entregues em form ato digital, compatíveis
com o software Microsoft Excel.

9.4 - DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
9.4.1

- Por tratar-se de um serviço de impressão, não caracterizando transferência de uso

do bem,A compete à licitanteCONTRATADA realizar a operação dos seus equipamentos, com
quantos operadores iulgar necessários, para atender a execução das impressões no quantitativo
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detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7. deverá manter, no local de instalação e para cada grupo de itens
do presente edital, no mínimo, 4 operadores diariamente, divididos em 2 turnos, t r einados por
sua conta, durante toda a jornada de trabalho da SEGRAF.
______ 9.4.2 - 0 Serviço de Impressão Digital do Senado Federal funciona, ininterruptamente,
das 7hs às 22hs, em dias úteis. Durante esse horário, os equipamentos devem estar
completamente operacionais, salvo manutenções anteriormente citadas no item 9.2, pois os
serviços de impressão podem ser iniciados e encerrados a qualquer momento, dentro desse
horário.
______ 9.4.3 - Os serviços de impressão devem ser iniciados imediatamente, a pedido do chefe
do SEID ou seus superiores e substitutos.
---------- 9.4 .2— 0 horário do serviço de apoio e execução operacional de ser das 7h às 22h00 em
dias úteis, divididos em 2(dois) turnos ininterruptos de trabalho a seguir:
-----------1° turno: 7h às l-1:30h
2° turno: l/l:30h às 22h
9.4.4S - Os operadores deverão, além deserem plenamente capazes de operar os seus
respectivos equipamentos de impressão, deverão possuir capacidade técnica para dialogar com
a equipe da SEGRAF quanto à questões técnicas referentes a bem como prestar assistência
t écnica para problemas de pequena complexidade, como troca de consumíveis, sendo facultada
ao gestor a solicitação de substituição dos mesmos sem pre que estes não atenderem às
necessidades da CONTRATANTE. Também deverão ser capazes de identificafção de erros de
registros e marcações de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de cada papel,
tipologia e gramatura.
9.4.54 - A A licitante CONTRATADA se obriga-se a fornecer ao órgão fiscalizador e ao
gestor do contrato uma relação nominal dos operadores que virão ao Senado para execução do
serviço:d esignados, com a respectiva distribuição e horários. Sem pre que houver mudança na
equipe, o gestor deverá ser notificado, por escrito, em um prazo máximo de 2-1 (vinte e quatro)
horas antes da mudança.
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---------- g.-I.S - A licitante deverá exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos
operadores aprovados, através de fo lha individual de fr equência mensal e/o u cartão de ponto.
---------- 9.4 .6— A licitante deverá substituir qualquer operador, por outro que atenda às mesmas
qualificações com relação ao substituído, nos seguintes casos:
li fa lta justificada ou injustificada;
Ml gozo de f érias;
ll li licença e/ou atestado médico; e
IV i solicitação motivada do gestor.
---------- 9.-1.7— No caso de fa lta injustificada ou licença e/ou atestado médico, a licitante dev erá
substituir o operador ausentes em até 2 horas a partir do recebimento do comunicado realizado
por parte do fiscal do contrato
---------- 9.-1.8— A licitante obriga-se a fornecer ao fiscal do contrato, junto com a nota fiscal de
prestação dos serviços, uma cópia de todos os cartões de ponto e/o u controles de fr equência
dos funcionários que integram a equipe, caso solicitado pela fiscalização, com a identificação e o
"a testo" do responsável pelo órgão fiscalizador onde estiver(em) instalado o(s) equipamento(s).
9.4.6© - A licitante CONTRATADA deverá organizar e fornecerr aos operadores e técnicos
responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de identificação,
que terão utilização obrigatória.
9 .4 .7 -ÍO -A licitante CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cumprimento, por parte de
seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.
9.4.7.1

- 0 descumprimento das normas acima elencadas faculta ao Senado a

proibição da entrada do respectivo funcionário nas dependências da casa.
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9 .4 .9 4 4 - Os empregados da licitante CONTRATADA incumbidos da execução do presente
serviço não terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela licitante CONTRATADA e a ela vinculados.
9.4.104^ - A licitante CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade no que se refere a
seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e
demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção
coletiva de trabalho

da categoria correspondente,

isentando o SENADO de qualquer

responsabilidade solidária ou subsidiária.
9.4.11S - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da CONTRATADAlicitante.
9.4.142 - A CONTRATADAlicitante responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou
materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes,
ao Senado Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

10- PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

10.1

- A CONTRATADAlicitante deverá preparar todos os serviços detalhados no item 9

do presente Termo de referência, bem como disponibilizar e instalar os equipamentos
detalhados no item 6 do também do presente TR nos itens 1, 3 e 5 no Serviço de Impressão Digital
da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal - SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II
do Senado Federal, localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165-900, deixando-os em perfeitas
condições para início de sua u tilização e início do serviço de impressão digital propriamente dito
(ite ns 2,4 , 6 e 7)que os serviços contratados em cada grupo do presente term o de referência
seiam iniciados -nos seguintes prazos máximos, a contar da assinatura do contrato:
- GRUPO 1 - 6 0 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 - 9 0 (noventa) dias corridos
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10.2 - Os equipamentos do grupo 1 deverão ser novos, de primeiro uso e em linfia de
produção, comprovados através de notas fiscais acompanfiadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário;
10.2.1 -Considera-se imperiosa a necessidade de equipamentos novos para os itens
do grupo 1. As impressoras ora solicitadas são a primeira linha de produção gráfica,
considerada como impressoras gráficas de entrada, com vida útil entre 24 e 60
meses, a depender do ciclo mensal que será utilizado em cada máquina. Após o fim
de sua vida útil, a qualidade das impressões fica comprometida. Ainda nesse ponto,
devemos considerar as inúmeras paradas que acontecem com impressoras de
entrada

usadas,

haja vista

que

as fabricantes

reformulam

seus modelos

anualmente, eliminando as máquinas mais antigas da linha de produção, bem como
seus suprimentos. Nesse caso, há paradas acima do aceitável na indústria gráfica.
Por fim, nas máquinas de entrada, a capacidade de ciclos e tempo de manutenção
dos equipamentos na linha de produção varia muito entre os fabricantes, criando
condições não isonômicas em um processo licitatório.
10.3 - Os equipamentos do grupo 1 deverão estar devidamente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a perm itir completa segurança durante o
transporte;
10.4 - Caso os equipamentos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá conter o modelo da máquina ofertada. Aa- comprovação da data de
fabricação será verificada previamente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação, registro
junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. 0 Senado Federal reserva-se ao
direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equipamento caso a comprovação
não seja devidamente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;
10.5 - Caso os equipamentos do grupo 2 sejam novos, de primeiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
importação (Dl), quando necessário;
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10.6 - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente acondicionados em
caixas, de maneira a perm itir completa segurança durante o transporte;
10.7 - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos,
barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal;
10.8 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento
ofertado, bem como a documentação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;
-----------— Dev erão acompanhar os equipamentos os manuais de operação e manutenção em
língua portuguesa;
1 0 .9 4 0 - 0 equipamento será recusado se:
10.94Ô.1 - Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na
documentação técnica;
10.94Ô.2 - Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no
edital da licitação;
10.94Ô.3 - Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido
recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
10.104 - A entrega instalação/entrega dos equipamentos fora das especificações
indicadas implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará à disposição da
CONTRATADAlicitante para substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento da comunicação, sem isentar a CONTRATADA das sanções cabíveis;
10.151 - A SEGRAF, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acompanhar e apoiar as atividades de

instalação das máquinas disponibilizadas

CONTRATADA;
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10.12ê - A SEGRAF poderá efetuar a conexão dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicamente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA;
10.134

- Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser ajustado de forma que a

medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conjunto com a equipe técnica da SEGRAF, de modo que haja o melhor aproveitamento da mídia
utilizada;
10.14:& - É vedado à CONTRATADAlicitante desinstalar ou manter inoperante qualquer
equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador;
l O . lS é - Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos
no ambiente de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados
provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de conformidade; e
definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe do SEID e o coordenador industrial, mediante term o de recebimento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
■3r3rrl— Uma v ez instalados e configurados os ite ns 1, 3 e 5, os equipam e ntos ficarão
disponíve is, nas de pe ndê ncias do Se nado Fed e ral, para realização de im p ressões, co n fo rm e
estimativas dos ite ns 2, 4, 6 e 7;
11.1-2- - Ao final de cada mês, será auferida, através de softw are/siste m a/plata form a
disponibilizada pela contrata, a quantidade de páginas A4 efetivam ente produzidas,
relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente te rm o de referência, procedim ento esse chamado
de medição mensal. Apenas a unidade efetivam ente impressa será contabilizada para a
medição e referido pagamento;
11.1^.1 - A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o quinto dia
útil do mês subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas total por equipamento, diferenciando
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páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tipo de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá sergerado um relatório
também em form ato estatístico;
11.2Í- - Ficam definidos os seguintes detalham entos quanto às medições:
11.2ê-.l - Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de
responsabilidade da CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor
ocasionados por falta de manutenção no equipam ento disponibilizado. Neste
caso, será realizado preenchim ento de form ulário descrevendo o ocorrido,
detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e assinado por ambas as partes;
11.2S.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a
não prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado
da impressão, cabendo à fiscalização do contrato autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;
ll.ê -2 .3 - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo
da contratante.

12 - DA VISTORIA

12.1 - É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipamentos;

12.2 - A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs,

pelos

telefones

(61)

3303-4187

ou

(61)

3303-3777,

ou

através

do

segraf@senado.leg.br;
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12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido;
12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
comparecer municiado de identificação pessoal e do comprovante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de

trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de
serviço, contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o vistoriador não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3

- Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço

de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.

13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1

- 0 contrato terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses

consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, prorrogável até 60 meses da data de
assinatura, conforme deta lhado no item 10.1.6, observando o artigo 57, W- inciso IV|, da Lei n^
8.666/93;
13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois permite
que a empresa CONTRATADA possa diluir o preço do equipamento novo e
depreciá-lo em um maior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado
Federal. Também convém informar que estes equipamentos são importados, e
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quanto menor o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, pois tendo em vista
que o fornecedor irá diluir o custo do equipam ento, instalação, configuração do
seu frete, transporte, adequação de cabeamento, módulos de entrada e
acabamento, em um tempo menor. 0 referido modelo contempla orientação do
MPOG, Portaria MP/STI n^ 20 de 2016, de maneira a perm itir a amortização
completa do ativo e a conseqüente redução dos custos unitários por página.
13.1.2 - 0 benefício econômico identificado acima pela equipe técnica da SEGRAF
é comprovado pelo anexo 1 do presente TR, através de manifestação de preços
pelas empresas que realizaram as cotações iniciais utilizadas na estimativa de
custos da presente contratação (item 16), identificando que, caso o contrato fosse
realizado por 12 meses (renováveis na forma da lei), o novo custo médio estimado
em, aproximadamente, 20-28% maior do que o modelo aqui proposto, de 48
meses direto.
13.1.3 - Além das evidências econômicas, um contrato de 48 meses representa
ganhos técnicos de eficácia e eficiência. 0 risco implícito de realizar um contrato
de 12 meses, renovável, é a sua própria "não renovação". Assim, o Senado Federal,
ao realizar esse modelo:
- Corre o risco de fazer 4 licitações, demandando 4 vezes mais trabalho,
tornando o processo moroso e ineficiente.
- Sofrerá, inevitavelmente, interrupções de produção, decorrentes da
instalação e desinstalação dos equipamentos que utilizam o mesmo espaço
físico dos anteriores:
- Fica suscetível a necessidade de precisar fazer adequações em arquivos
gráficos iá criados, com processo de "ripagem", a depender da marca e
modelo ofertado:
- Sofrerá, inevitavelmente, diferença de tonalidade entre os trabalhos
similares, pois trocará de máquina constantemente:
- Sofrerá necessidade anual de adequação no estoque de papel, quanto a
tamanho e gramatura, caso a nova contratada disponibilize máquina com
desempenho inferior às que estiverem presentes, mesmo dentro das
especificações do edital.
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14 - PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deverá utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei

12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da

Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e o
encaminhamento

dos

materiais descartados

ambientalmente correta. 0

para

reciclagem de forma

responsável e

descarte deverá ser evidenciado através de documentação

comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das peças/consumíveis.

15 -CAPACIDADETÉCNICA

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços compatíveis com o solicitado
neste term o de referência:
15.1 - Quanto as especificações do grupo 1, considera-se serviço compatível a prestação
de serviço de outsourcing, ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro)
meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões coloridas com velocidade mínima de 80
páginas por minutos e gramatura mínima aceitável de 300gr/m2, não departamental, não
necessariamente com as exatas especificações contidas no anexo 2 do edital.
15.2

-

Quanto as especificações do grupo 2, considera-se serviço compatível a

prestação de serviço de outsourcing, ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e
quatro)

meses, de

l(u m )

equipamento de formulário

contínuo,

sem

remalina;

15.2.2 - Por tratar-se de item_ cujo aluguel não-é-_amplamente utilizado no
mercado nacional, será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao
disposto no item 15.2.1, a locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro)
meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões preto e branco com velocidade
mínima de 120 páginas por minutos, não departamental, e não necessariamente
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com

as

exatas

especificações

contidas

no

anexo

2

do

edital.

15.3 - Para comprovação do quantitativo referido nos itens 15.1, 15.2 e 15.2.2, será
admitido somatório de atestados, concomitantes ou não;

16

- ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratação possui seu valor máximo aceitável, mensalmente, de R$ 129.460,53 para o
Grupo 1; R$ 386.701,15 para o Grupo 2, perfazendo um total de R$516.161,68 destinados a cobrir
as despesas mensais conforme tabela abaixo:

GRUPO 1

Item

Qtd

1

12

Un.

Especificações

medida
u n id a d e ^
rvico

Serviço

de

impressão

colorida,

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL-

-R $

R$

34.019,72

34.019,72

PREÇO GLOBAL
(48 MESES) R$
1.632.946,56

tecnologia

Laser/Led,

para

impressão em papéis e
cartões, tipologia
solta,

folha

incluindo

disponibilizacão
equipamentos
instalação

de
on

2
site,

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e
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contabilização,
fornecimento de peças,
componentes_________ e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período

de

48

meses.-Locação—pef—4S
meses de equipamentos
para impressão colorida,
t ecnologia
■pafa

Laser/Led,

impressão

papéis

e

cartões,

tip o logia— fo lha
incluindo
inicial.

em
solta,

instalação
configuração.

serviços de m anutenção,
suporte t écnico, apoio e
execução

operacional.

software

-de

gerenciamento,
inventário--------contabilização,
fornecimento de peças,
componentes--------------- esuprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.

200

Página
impressa
(em
milheiros,

Impressão colorida, em

292,19

58.438,00

2.805.024,00

páginas A4, sob
demanda - estimativa
mensal

por mês)
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li

servíçowH

Serviço de impressão em

dade

PB_______(monocromia),
tecnologia
para

17.002,81

17.002,81

816.134,88

Laser/Led,

impressão

papéis

em

cartões.

tipologia

folha

solta,

incluindo
disponibilização
equipamento

de
on

1
site,

instalação________inicial,
configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário____________ e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes_________ e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período

de

48

meses.Locação— pef— 4S
meses de equipamento
para impressão em preto,
t ecnologia
■pafa

Laser/Led,

impressão

papeis

em

cartões.

tip o logia— fo lha-----solta.
incluindo
inicial,

instalação
configuração,

serviços de m anutenção,
suporte t écnico, apoio e
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execução----- operacionaL
software---------------------de
gerenciamento,
inventário---------------------e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes--------------- e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel.
4

500

Página
impressa
(em

Impressão PB

40,00

20.000,00

960.000,00

129.460,53

6.214.105,44

(monocromia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

GRUPO 2

Item

QTS

5

li

Unidade
de medida
u n id a d e ^
rviço

Especificações

Serviço

de

tecnologia

impressão,
inkiet,

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL

199.741,15

199.741,15

PREÇO
GLOBAL (48
MESES
9.587.575,20

PB

(monocromia) e colorida
(policromia),

com

utilização de formulário
contínuo e/ou papel em
bobina

sem

remalina,

incluindo
disponibilização
equipamento

de
on

1
site
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instalação

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário____________ e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes_________ e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
Locação por -18 meses de
equipamento--------------de
im pressão,

t ecnologia

qtie

inkiet,

permita

im pressões— tanto— PB(monocromia)
coloridas
■pafa

quanto

(policromia),
u tilização

de

fo rm u lário contínuo e/ou
papel—efH—bobina—sem
remalinsh-

incluindo

instalação

inicial.

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

t écnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário---------------------e
contabilização,
fornecimento de peças.
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componentes--------------- e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papeli
6

3.500

Página
impressa

Impressão coloridas

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

386.701,15

18.561.655,20

(policromia) em páginas

(em

A4, sob demanda -

milheiros,

estimativa mensal

por mês)
7

4.000

Página
impressa
(em

Impressão preto
(monocormia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

17 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Conforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18 - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVICOINSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente term o de referência de
acordo com os níveis de serviço abaixo especificadoso instrumento de medição de resultados
abaixo especificado, estando sujeita a glosas pelo seu descumprimento.
18.1

- Os níveis de serviço apresentados neste AN§-instrumento de medição de resultados

têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços
prestados durante a contratação.
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18.2

- Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de

mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. 0
valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo;
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para substituir
equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à ausência
de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição
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Ocorrência do tipo 6i Efetuar qualquer forma de adult eração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituí-los por outros sem prévia autorização do Orgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento.
Valor da Glosai 10 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe t écnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 67: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório incompleto de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a manutenção de
equipamento.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 87: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
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Data da Ocorrência

Descrição

18.3 - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;

18.4 - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos, decorrentes do não
atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer outro equipamento - independentemente da tecnologia de
impressão - existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das
ocorrências 1-8, será calculado o custo total serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
18.4.1

- Alternativamente, desde que manifestada concordância e interesse do

Senado Federal, a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo
determinado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer "bureau"
que lhe convier, até que o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

19.1

DAS PENALIDADES

- Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total

ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conforme tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
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- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fundamento no art. 1- da Lei n^
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar documentação falsa;
- Fraudar a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fazer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal.
19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão
unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5^, da Lei n^ 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;
19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o limite de 30 (trinta) dias;
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19.6

- A adulteração dos contadores internos dos equipamentos, ou substituição por

outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por oçorrênçia e por equipamento, suieita
e empresa à multa de 2% do valor global do Contrato.
19.7é - 0 atraso na apresentação da garantia çontratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (çinço por çento) sobre a parçela do valor global do çontrato correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;
19.8^ - 0 contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do art. 79, inciso I,
da Lei n^ 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§

e 2- do mesmo

artigo, bem como as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada;
19.9S- Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
- A o s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
- À não reincidência da infração;
- À atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
- À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
- À não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
19.109 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a
critério da autoridade competente;
19.101 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;
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19.124 - A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU - Guia de Recolhimento da União;
19.135

- Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor

remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado judicialmente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2QA— Os serviços de impressão serão faturados obedecendo o valor relativo à locação
(ite ns 1, 3 e 5) e os valores ref erentes às páginas ef etivam ente impressas (itens 2, 4, 6 e 7);
20.51 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados mensalmente, e o período terá
início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos. 0 primeiro e último
pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será
proporcional. Os demais pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia
de cada mês, considerando calendário de 30 dias por mês;
20.52 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução

operacional,

bem

como

qualquer

outro

custo,

serão

responsabilidade

da

CONTRATADA;
20.43 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalmente
conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado
no item 11 do presente term o de referência;
20.&4 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia
útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês
anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente term o de
referência;
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2 0 . é 5 - A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado no item 20.-54, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para todos os
itens do presente term o de referência;
20.^6 - 0 SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a completa apuração dos
fatos;
20.S7

-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

vir

acompanhada

dos

seguintes

comprovantes/documentos:
-CRF;
-CNDT;
-CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
— Nenhum pagame nto será ef etuado à CONTRATADA enquanto penden te qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;
20.98 - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em disposição
permitam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao direito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

21.1

- Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício

Ferrão Araújo, como gestores titular e substituto, respectivamente;
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21.2

- A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão

Digital da SEGRAF-SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQÜENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Os recursos orçamentários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, números 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "por grupos", tendo em vista a
existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o agrupamento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de particionaro serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conforme item 6.4.5 do presente term o de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um contrato de
locação de equipamento e impressão. 0 tempo de acionamento (2 a 3 dias úteis) não é
compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a execução do trabalho, fato que
impossibilita previsão anterior em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR N? 123/2006 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 4 8 , 1, da lei complementar n^ 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
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26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certame que se originará do presente term o de referência
não será permitida, em razão de a complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de perm itir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia limitar
a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e não
disputem individualmente o objeto da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei n^ 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral n^ 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fruto da somatória dos percentuais abaixo relacionados

Variável

Tamanho do mercado

Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir

0

Situação

Naturaza

Forte concentração de

Média concentração de

Baixa concentração de

fornecedores

fornecedores

fornecedores

0,507o

0,257o

07o

A execução do contrato

A execução do contrato

depende de itens

independe de itens

importados

importados

0,257o

0,007o

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

MERCADOLOGICA

Substituição Fácil

objeto, quanto

às adaptações físicas:

0,507o

0,257o

07o
DO OBJETO

Grau de dificuldade em
substituir

0

objeto, quanto

ao conhecimento já

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

0,507o

0,257o

Impacto da interrupção na

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

área legislativa

de trabalhar

form a lenta ou

adquirido:

Medio impacto:

incompleta

Substituição Fácil

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
impactar o trabalho

QUANTO A
FINALIDADE
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1.0070

0,507o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção na
área administrativa

Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
impactar o trabalho

incompleta

1.0070

0,507o
Medio impacto:

Impacto da interrupção dos

07o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

serviços no órgão técnico

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
impactar o trabalho

incompleta

0,507o

0,257o

07o

Não

Sim

0,507o

0,007o

O contrato prevê

Não

Sim

penalidades?

0,507o

0,007o

Acima de R$

Entre R$ 300.000,00 e

Abaixo de R$ 300.000,00

Valor do contrato

2.000.000,00 ano

R$ 2.000.000,00/ano

ano

1,007o

0,507o

07o

Prazo para entrega do

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

objeto

0,507o

0,257o

07o

Prazo para conclusão da

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

0,507o

0,257o

07o

O contrato prevê ANS?

CONTRATUAL

instalação após assintaura
do contrato

28 - REAJUSTE DE PREÇOS
0 índice de reajuste a ser adotado deverá ser o INPC, aplicado anualmente.

Brasília, S l ü de 4tmhoiulho de 2020.

HÉLIO LOPES DE AZEVEDO
Matrícula 36393 - COORDENADOR INDUSTRIAL
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Matrícula 269521 - DIRETOR DA SEGRAF
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ANEXO 1
Comprovação de vantajosldade para
realizar contratação por 48 meses

______ Com vistas a identifiçar a vantajosidade eçonômiça em uma contratação por 48 meses,
ao invés utilização do período de 12 meses, renováveis na forma da lei, foi realizada nova
avaliação de çustos iunto çom os fornecedores.
A avaliação deu-se através de questionamento formal, via e-mail, para as 4 empresas que
apresentaram cotações validas para a formação da estimativa de preços detalhadas no item 16
do presente Termo de referência.
A empresas foram questionadas da seguinte forma:
"Prezados fornecedor.
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A praxe da administração pública é realizar a contratação por 12 meses. A
contratação ora iniciada, a qual foi obieto de proposta de preços apresentada
pela sua empresa em anexo, foi inicialmente proietada por essa gestão para
48 meses continuado.
Foi-nos apresentado um elemento

novo: o acórdão do TCU número

(3.320/13-2§ Câmara), a saber: "Voto: 17. Assim, não basta p resum ir que a
co ntratação p o r um m a io r prazo é mais econômica, como ocorreu neste caso.
O prazo c o n tra tu a l deve ser estabelecido considerando-se as circunstâncias
de fo rm a objetiva, fazendo-se reg istrar no processo próprio o m o d o como
in terfe rem

na

decisão

e

quais

suas

conseqüências.

Tal

registro

é

especialm ente im p o rta n te quando se fizer necessário prazo inicial superior
aos doze meses entendidos como re g ra p o r esta Corte, de acordo com sua
jurisprudência....Acórdão 9 .3 -

d e te rm in a r ao M unicípio de Jacareí gue,

sem pre gue e n ten de r p e rtine n te firm a r contratos a serem executados de
fo rm a contínua com prazo de vigência inicial superior a 1 2 (doze) meses,
utilizando recursos federais, justifigue a o prazo estabelecido, d em onstrando
os benefícios p a ra a Adm inistração, considerando os aspectos relacionados a
economia, eficiência e eficácia".

Assim, especialmente no tocante à questão econômica, questiono:

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto
por 48 meses - para 12 meses, renováveis na forma da lei 8.666. a proposta
de precos apresentada em anexo pode ser mantida igual?
- Caso positivo, peco a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peco a gentileza de informar a eventual diferença de valor
a maior ou a menor, e como isso se refletiria na proposta em anexo.
Solicito urgência na resposta, para dar andamento interno de forma mais
célere possível.
Atenciosamente."

______ A resposta das empresas consultadas, que seguem ao final dessa análise, foram todas no
sentido de que as propostas anteriormente apresentadas não poderiam ser utilizadas para
parâmetro de preços caso a contratação fosse por um período de 12 meses, renováveis. As
diferenças apresentadas variariam de 20% à 60%, causando impacto médio de 20%(mediana) ou
28%(média) a mais no valor estimado para 48 meses diretamente, trazendo prejuízos financeiros.
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DIFERENÇA IDENTIFICADA
PARA COTNRATCÃO 12
MESES-RENOVÁVEIS
3EX.

20%

CANON

lU ,b U %

PANACOPY

60%

REPROCÓPIA

20%

MÉDIA

28%

MEDIANA

20%

* c o n s id e r a n d o a a o li c a c ã o
s o m e n t e na taxa fixa
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TERMO DE REFERÊNCIA - IMPRESSORES DIGITAIS - VERSA0_6

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital on
site, com disponibilização de equipam entos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocrom áticas, softw are de gerenciamento,
inventário e contabilização, forne cim e n to de peças, com ponentes e suprim entos necessários
para seu funcionam ento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de
acordo com os term os e especificações deste Term o de Referência:

2 - CONTRATOS VIGENTES A SUBSTITUIR

N5 Contrato
1 14/2016

Término da

Objeto
Contratação

de

empresa

vigência
especializada

para

a

0 3 /1 0 /2 0 2 0

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipam entos novos locação - de p rim eiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, softw are de gerenciam ento,

inventário e

contabilização, fo rn e cim e n to de peças, com ponentes e
suprim entos
exceto

necessários para seu funcionam ento,

papel,

para a Secretaria

Publicações do

SENADO

de

Editoração e

FEDERAL - SEGRAF/SF -

durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
1 16/2016

Contratação

de

empresa

especializada

para

a

2 1 /1 1 /2 0 2 0

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipam entos novos locação - de p rim eiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
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técnico, softw are de gerenciam ento,

inventário e

contabilização, fo rn e cim e n to de peças, com ponentes e
suprim entos
exceto

necessários

papel,

para seu funcionam ento,

para a Secretaria

Publicações do

SENADO

de

Editoração e

FEDERAL - SEGRAF/SF -

durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:

GRUPO 1
Item

Quantidade

1

1

Unidade

Especificações

CATSER

Serviço de impressão colorida tecnologia

17353

de medida
serviço

Laser/Led,
cartões,

para

impressão em

tipologia

folha

solta,

papéis e
incluindo

disponibilização de 2 equipam entos on site,
instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

e

softw are

de

gerenciam ento, inventário e contabilização,
fo rn e cim e n to

de

suprim entos

peças,

com ponentes

necessários

para

e

seu

funcionam ento, exceto papel, durante o
período de 48 meses.
2

200

Página
impressa

Impressão colorida, em páginas A4, sob

26859

demanda - estimativa mensal.
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(em
milheiros)
3

1

serviço

Serviço de impressão em PB (m onocrom ia),

26751

tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis

e

cartões,

tipologia

folha

solta,

incluindo disponibilização de 1 equipam ento
on

site,

instalação

inicial,

configuração,

serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, softw are de
gerenciam ento, inventário e contabilização,
fo rn e cim e n to

de

suprim entos

peças,

com ponentes

necessários

para

e

seu

funcionam ento, exceto papel, durante o
período de 48 meses.
4

500

Página
impressa

Impressão PB (m onocrom ia), em páginas

26816

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milineiros)

GRUPO 2
Item

Quantidade

5

1

Unidade

Especificações

CATSER

Serviço de impressão, tecnologia inkiet, PB

17353

de medida
serviço

(m onocrom ia) e colorida (policromia), com
utilização de fo rm u lá rio contínuo e /o u papel
em

bobina

sem

remalina,

incluindo

disponibilização de 1 equ ip am en to on site
instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

softw are

e
de

gerenciam ento, inventário e contabilização,
fo rn e cim e n to

de

peças,

com ponentes

e
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suprim entos

necessários

para

seu

funcionam ento, exceto papel, durante o
período de 48 meses.

6

3.500

Página
impressa

Impressão colorida (policromia) em páginas

26859

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
7

4.000

Página
impressa

Impressão PB (m onocrom ia), em páginas

26816

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

4 - JUSTIFICATIVA

0

sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado

Federal (SEGRAF) foi im plantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
m aior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalm ente os diários.

Com o d ecorrer do te m p o e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em tra ba lh ar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cu m p rir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais lim po e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, elim inando estágios interm ediários de préimpressão, com substancial redução de insumos para offset, tem po , desperdício e mão de obra.
A impressão digital perm ite tra ba lh ar com tiragens menores, e te m sido m u ndialm ente utilizada
-

ta n to no mercado prom ocional qua n to no editorial, em d e trim e n to da impressão offset.

A introdução de novas tecnologias aum entou o desempenho dos equipam entos de
impressão digital que, com o passar do tem po , mostraram-se eficientes na confecção de
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publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
outros, ao custo e te m p o de execução significativam ente m enor se com parado ao sistema
convencional de impressão offset.

A opção pelo serviço de impressão on sité mais vantajosa ao Senado se considerarmos a
rápida depreciação dos equipam entos digitais em função de sua evolução tecnológica. Nesse
sistema, tam bé m estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à mão
de obra aplicada e ao fo rn e c im e n to de consumíveis. Deve-se avaliar, tam bé m , a gestão
sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o m odelo de outsourcing oferece.

Estudo técnico p relim inar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
com parativo q ualitativo entre a compra de um novo equ ip am en to (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipam ento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conform e
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso

IVIacroprocesso

Elemento

Comparação
Insourcing

Análise
Outsourcing

Custos

Finanças

trabalhistas

Custos

associados

trabalhistas

interna.

(admissão,

VANTAGEM

0

a

gestão

co ntra to

tra n s fe rir

impostos, etc..)

co ntra tad o

de

perm ite

outsourcing

demissão,

estão

para
a

o

totalidade

custo.
Os custos de revisão de

Custos de revisão
Finanças

p ro jeto são menores para

(revisão de projeto
e

adequação

VANTAGEM

de

um sistema de outsourcing,
haja

projeto)

vista

imobilização

que
de

não

há

capital.
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tam po u co

despesas

para

tra nsp o rte e readequação
do parque gráfico.
Em

um

sistema
a

outsourcing,

de

empresa

CONTRATADA

fica

responsável
Custos
Finanças

m anutenção dos serviços e

de

possui

manutenção
(m anutenção

pela

VANTAGEM

dos

equipam entos)

m aior

poder

barganha

perante

fornecedor,

além

acesso

o

de

facilitado

fabricante

e

de

te r
ao

maior

celeridade para compra e
entrega dos equipam entos.
Custo

0

de

Finanças

de
VANTAGEM

aplicar o dinheiro
entre

do

não

haver

necessidade

oportunidade
(oportunidade

fa to

de

imobilização

de

perm ite

que

A dm inistração

diferentes

possa

opções)

capital
a
Pública

investir o dinheiro

em outras fontes.
Não

há

necessidade

de

investim ento im ediato para
Finanças

Necessidade

o sistema terceirizado de

de

VANTAGEM

impressão. Os valores são

investimento

com putados como despesa
corrente
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Identifica-se

que

equipam entos

gráficos

possuem uma depreciação
acelerada

-

conform idade

em
com

Regulamento do
Finanças

Formação

o

Imposto

de Renda, pelo fa to das

de

VANTAGEM

patrimônio

máquinas

no

Senado

funcionarem 18 horas por
dia. Além disso, tornam -se
obsoletas

m uito

rapidam ente,

e

são

leiloadas com valor residual
ínfim o.
0 sistema de outsourcing
apresenta
eventual
inserir
Tecnologia

para

Para inserção de

VANTAGEM

novas máquinas

vantagem

na

necessidade

de

novas
realizar

adequação

tecnológica.
com

Contratos

prazo

duração

máquinas

m enor

p erm item

constante

renovação

de
uma
das

máquinas.
Os riscos de não adequação

Tecnologia

Para

de

adequação

VANTAGEM

de softwares

softwares

in teiram en te
para

é

transferido

a

empresa

CONTRATADA.
0 co n tra to de outsourcing

Riscos

De

quebra

pode exigir prazo máximo

de

VANTAGEM

equipamento

para

a te n dim en to

caso

haja problemas ou quebra
no equipam ento,

ou até
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mesmo

m a n te r

uma

empresa

\n

para

operação

e

loco

manutenção

imediata.
0 risco de fiaver processos
de compra ou manutenção
postergados
Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

devido

à

burocracia

processual

d im inuído

drasticam ente

no

sistema

é

de

terceirização.
Caso

Do surgimento de
Riscos

novas

alternativas de impressão,

novas alternativas
(novas

apareçam

VANTAGEM

máquinas

o

sistema

perm ite

no mercado)

terceirizado
uma

rápida

adequação.
M áquinas

em

linha

de

produção no setor digital
são

m u ito

segmentadas,

havendo

poucos

fornecedores
De

Riscos

produzem.

dependência

dos

as
Assim,

presume-se que o risco de

fabricantes

(peças

que

de

VANTAGEM

dependências

dos

reposição,

fabricantes seja m aior no

suporte, etc.)

sistema insourcing,

pelos

mesmos m otivos expostos
na avaliação do custo de
m anutenção: m aior acesso
ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.
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A
De

empresa

suporte

de

uma

especializada

dispensa a necessidade de

(correção e auxílio

Riscos

contratação

VANTAGEM

para execução do

m a n te r

um

suporte

interno. 0 risco fica to d o

processo)

com

a

empresa

CONTRATADA.
De

demanda
a

Processo

Os processos de ajuste de

(ajustar

demanda são imediatos no

demanda

VANTAGEM

insourcing,

não

dependendo

oscilações)

contratuais.

De adequação da

0 trabalho de adequação é

técnica

(mudança física no

Gerencial

to m a r

ajustes

mesmo,

in dependentem ente

da

escolha.
A

e

para

autonom ia

genericam ente,

administrativa
(facilidade

de

o
Vantagem não identificada

parque gráfico)

Autonomia

sistema

conform e

planta

Processo

de

ajuste

é,

m aior no

sistema insourcing, pois a
VANTAGEM

novas

gestão fica com pletam ente
centralizada

decisões)

na

organização.
No processo insourcing a
confidencialidade

dos

docum entos é mantidade
com m aior nível do que no
sitema de outsourcing, no
Confidencialida
de

De documentos

qual os funcionários não
VANTAGEM

possuem

vínculo

com

SEGRAF.

a

dire to
Cabe

destacar que os trabalhos
da

SEGRAF

envolvem

raramente

trabalhos

que

exijam confidencialidade.

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

9

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7F8C021400377ED5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.070177/2020-05

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

Alocação

0 processo de terceirização

de

perm ite que os servidores

funcionários/servi
dores

RH

do Senado Federal sejam

(correta

designação

VANTAGEM

dos

funcionários

alocados em áreas fins, não
precisando

e

d ire tam e n te

servidores)

envolver
com

a

operação das máquinas.
0

Treinam ento
RH

se

tre in a m e n to

parte

de

da

fica

empresa

CONTRATADA,

funcionários/servi

por

não

VANTAGEM

havendo

dores

necessidade

tre in a r

de

funcionários

internos.
Gestão

do

0 conhecim ento sobre as

conhecimento
(m anutenção
conhecim ento

RH

adquirido

com

máquinas

do

sobre

o

processo p ro du tivo é retido
VANTAGEM

o

com

mais

facilidade

quando aplicado o m odelo

aprendizado

de insourcing.

contínuo)

4.1

e

- AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:

- Média de impressão dos últim os 40 meses nas tecnologias digitais da SEGRAF;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de demandas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
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- Similaridade com o m odelo de co ntra to recentem ente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);

Abaixo, segue tabela de consumo dos últim os 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800

jul/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0
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5

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600

fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

- LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados neste te rm o de referência no
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2,
Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Para o co m p leto a te n dim en to dos serviços de impressão contratados nos itens 1, 3 e 5,
do presente te rm o de referência, deverão ser disponibilizados equipam entos que atendam aos
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seguintes requisitos mínimos, sem co m p ro m e te r o caráter co m p etitivo do certame, objetivando
p ro porcionar a qualidade necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o m odelo mais
econôm ico possível.

Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
ju stificam em razão da necessidade da A dm inistração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, inform am os que a gram atura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipam entos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gram atura reflete a necessidade de a te n d im e n to às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de form a a garantir o a te n dim en to
dos serviços e proporcionar m aior universo possível de com petidores no certame.

6.1 - ITEM 1 - GRUPO 1: Serviço de impressão colorida, tecnologia Laser/Led, para
impressão

em

papéis

e

cartões,

tipologia

folha

solta

(disponibilização

de

2

equipam entos):
6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;

6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por m inuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no fo rm a to A4 duplex (frente e verso) por equipam ento;

6.1.3 - Área de impressão: p e rm itir impressões com dimensões de 320 x 480m m ;

6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: P erm itir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m ^ e 300g/m^ (intervalo m ínim o aceitável);

6.1.5 - Gramatura de papel revestido: P erm itir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m ^ e 300g/m^ (intervalo m ínim o aceitável);

6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para arm azenam ento de papel para todos os form a to s
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade to ta l mínima de abastecim ento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m^;
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6.1.7 - Possibilitar entrada autom ática de folhas, com gram atura m aior ou igual a 300
g /m ^ para impressões de capas e miolos de tam an h o igual ou m aior que 323m m x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320m m x 650mm. A
presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alim entador, bandeja,
gaveta a ser im plem entado na impressora, m antendo as mesmas características técnicas);

6.1.8 - Im p rim ir fre n te e verso a uto m a ticam en te nas orientações "re tra to " (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipam entos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 - Possuir módulos de saída para e m p ilh am e n to em todos os form a to s de mídia de
entrada;
6.1.11 - Possuir sistema de g ra m peam ento a utom ático que perm ita g ram peam ento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 7 5 g /m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/1 00 /10 0 0 Mbps;
6.1.13 - Possuir m ódulo de acabamento a utom ático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 7 5 g /m ^ dobra, gram peam ento
to p o e duplo lateral;
6.1.14 - RIP/Controlador do equ ip am en to com:
6.1.14.1 - Processador de, no m ínim o 2,4 GHz;
6.1.14.2 - M em ória RAM de no m ínim o 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no m ínim o 1 TB.
6.1.15 - 0 e quipam ento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
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problemas na rede elétrica, cabendo ao forne ce do r a avaliação da necessidade de
forne ce r estabilizadores de energia para o seu equipam ento;
Obs: Não serão perm itidos equipam entos classificados pelo fabricante como
"d e pa rta m e nta is" ou "o ffice ";
6.1.16 - M odelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.

6.2 - ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA

6.2.1

- A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, m ensalm ente, com as
mesmas características. A estimativa considera, tam bé m , a projeção com base nos limites
econômicos atualm ente existentes no Senado Federal;

6.2.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, m ajoritariam ente, em imagens

com cobertura média de 55% da página;

6.2.3

-

As impressões em o utros form a to s perm itidos pelo equ ip am en to serão

convertidos m antendo a proporcionalidade das páginas A4;

6 .2 .3 .1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;

6.2.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para form ação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecim ento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente q ua n tita tivo ;

6.2.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipam entos elencado no

item 1 do presente te rm o de referência;
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6.3 - ITEM 3 -

GRUPO 1 - Serviço de impressão em PB (m onocrom ia), tecnologia

Laser/Led, para impressão em papéis e cartões, tipologia folha solta (disponibilização de
1 equipam ento):
6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;

6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trin ta e seis páginas por
m inuto, equivalente a sessenta e o ito folhas duplex) no fo rm a to A4 duplex (frente e verso)
por equipam ento;

6.3.3 - Área de impressão: p e rm itir impressões com dimensões de 310 x 480m m ;

6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: P erm itir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m ^ e 300g/m^ (intervalo m ínimo aceitável);

6.3.5 - Gramatura de papel revestido: P erm itir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m ^ e 300g/m^ (intervalo m ínimo aceitável);

6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para arm azenam ento de papel para todos os form a to s
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade to ta l mínima de abastecim ento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m ^ e sistema de alim entação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);

6.3.7 - Im p rim ir fre n te e verso a uto m a ticam en te nas orientações "re tra to " (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 - Possuir módulos de saída para e m p ilh am e n to em todos os form a to s de mídia de
entrada;
6.3.10 - Possuir sistema de g ra m peam ento a utom ático que perm ita g ram peam ento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 7 5 g /m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/1 00 /10 0 0 Mbps;
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6.3.12 - Possuir m ódulo de acabamento a utom ático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 7 5 g /m ^ dobra, gram peam ento
to p o e duplo lateral;
6.3.13 - RIP/Controlador do equ ip am en to com:
6.3.13.1 - Processador de, no m ínim o 2.8 GHz;
6.3.13.2 - M em ória RAM de no m ínim o 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no m ínim o 500 GB.
Obs: Não serão perm itidos equipam entos classificados pelo fabricante como
"d e pa rta m e nta is" ou "o ffice ";
6.3.14 - 0 e quipam ento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao forne ce do r a avaliação da necessidade de
forne ce r estabilizadores de energia para o seu equipam ento;
Obs: Não serão perm itidos equipam entos classificados pelo fabricante como
"d e pa rta m e nta is" ou "o ffice ".
6.3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.

6.4 - ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (M ONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA

6.4.1

- A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, m ensalm ente, com as
mesmas características. A estimativa considera, tam bé m , a projeção com base nos limites
econômicos atualm ente existentes no Senado Federal;

6.4.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, m ajoritariam ente, em textos e

traços com cobertura média de 7 % da página;
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6.4.3

-

As impressões em o utros form a to s perm itidos pelo equ ip am en to serão

convertidos m antendo a proporcionalidade das páginas A4;

6.4.3.1

- Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;

6.4.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâm etros para form ação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecim ento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente q ua n tita tivo ;

6.4.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equ ip am en to elencado no

item 3 do presente te rm o de referência;

6 .4 .5 .1 - Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente te rm o
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conform e item 9.2.9 no presente te rm o de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (m onocrom ia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo va lor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 - GRUPO 2 - Serviço de impressão, tecnologia inkiet, PB (m onocrom ia) e
colorida (policromia), com utilização de fo rm u lá rio contínuo e /o u papel em bobina sem
remalina, (disponibilização de 1 equipam ento):

6.5.1 - P erm itir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;

6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 1000 ppm (mil e duzentas páginas por m inuto,
equivalente a 500 folhas) no fo rm a to A4 duplex (frente e verso) por equipam ento;

6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
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6.5.4 - Trabalhar com papel em fo rm u lá rio contínuo ou bobina sem remalina com que
perm ita impressões em mídias com gram atura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo
aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tra ta m e n to prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;

6.5.5 -

Possuir m ódulo de entrada de alim entação no sistema "roN", que perm ita

utilização de bobinas com 1 7 " de largura (lim ite superior m ínim o aceitável);

6.5.6 - Possuir um carro para tra nsp o rte de bobinas;

6.5.7 - Possuir m ódulo de saída que contem ple cortadora de papel, nos form a to s A3 e A4
em linha;

6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 1 0 /1 00 /10 0 0 Mbps;

6.5.9 - Possuir com patibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e in te rp re ta r
arquivos no fo rm a to PDF;

6.5.10 - 0 e quipam ento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, trifásica. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas
na rede elétrica, cabendo ao forne ce do r a avaliação da necessidade de fornecer
estabilizadores de energia para o seu equipam ento, bem com o cabeamento auxiliar;

6.5.11 -

0

RIP/Controlador o fe rta do deverá te r a versão mais atualizada para o

equ ip am en to com capacidade de gerenciam ento de fila de impressão, gerenciam ento
rem oto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;

6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a p artir de 2014;
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6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipam entos novos ou usados, fabricadas a p artir de 2014;

6.5.14 - M odelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000 .

6.6

- ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,

SOB DEMANDA

6.6.1

- A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, m ensalm ente, com as
mesmas características. A estimativa considera, tam bé m , a projeção com base nos limites
econômicos atualm ente existentes no Senado Federal;

6.6.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, m a joritariam ente, em páginas

de livro com cobertura média de 20% da página;

6.6.3

-

As impressões em o utros form a to s perm itidos pelo equ ip am en to serão

convertidos m antendo a proporcionalidade das páginas A4;

6.6.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâm etros para form ação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecim ento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente q ua n tita tivo ;

6.6.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equ ip am en to elencado no

item 5 do presente te rm o de referência;

6.7

- ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (M ONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB

DEMANDA
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6.7.1

- A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, m ensalm ente, com as
mesmas características. A estimativa considera, tam bé m , a projeção com base nos limites
econômicos atualm ente existentes no Senado Federal;

6.7.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, m a joritariam ente, em páginas

de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;

6.7.3

-

As impressões em o utros form a to s perm itidos pelo equ ip am en to serão

convertidos m antendo a proporcionalidade das páginas A4;

6.7.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâm etros para form ação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecim ento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente q ua n tita tivo ;

6.7.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipam entos elencado no

item 5 do presente te rm o de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP

A CONTRATADA deverá forne ce r e instalar todos com ponentes e controladores de
impressão

e softwares

(equipamentos,

PCs,

monitores,

etc),

devidam ente

licenciados,

necessários ao pleno fun cio n am e n to e gerenciam ento do equ ip am en to com capacidade de:
in te rp re ta r arquivos PDF, PostScript e TIFF; com patibilidade com am biente W in d o w s/N e tw a re ;
suporte a navegador web como o Inte rn et Explorer, a programas como Adobe, Acrobat, Corel
Draw, InDesign, além do pacote Office (W ord, Excel, Access e outros), e conectividade TCP/IP
com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO

A CONTRATADA deverá forne ce r e sempre m a n te r nas dependências da SEGRAF estoque
m ínim o regulador de suprimentos, exceto papel, para g aran tir o abastecim ento correspondente
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a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.

9

-

DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E

EXECUÇÃO OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE
REFERÊNCIA

9 . 1 -DEFINIÇÕES GERAIS:

9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedim entos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipam entos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto forne ce r todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.

9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedim entos destinados a elim inar falhas de
fun cio n am e n to e recolocar os equipam entos em seu perfeito estado de uso, com preendendo
substituições de peças e com ponentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.

9.1.3 - Restabelecimento do serviço: Série de procedim entos destinados a recolocar os
equipam entos em seu p erfe ito estado de fun cio n am e n to, com preendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.

9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta m inutos com preendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo com eçar num dia e te rm in a r em o u tro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às ShOOh da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).

9.1.5 - Prazo de restabelecimento do serviço: Tem po decorrido entre o recebim ento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecim ento do serviço.
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9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

9.2.1 - A CONTRATADA deverá prestar serviços de m anutenção "on site", isto é, prestados
no Serviço de Impressão Digital da SEGRAF -

SEID

para a realização de manutenções

preventivas e corretivas com forne cim e n to de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado
Federal, por meio de técnicos especializados e treinados no equipam ento.

9.2.2 - A CONTRATADA deverá possuir disponibilizar técnicos de plantão, munidos de
aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da
SEGRAF, com preendido em dias úteis das 7h às 22h00.

9.2.3 - A CONTRATADA identificará ju n to ao executor do co ntra to seu preposto ou
em pregado com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato
(telefone e /o u e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal
dos empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.

9.2.4 - Caso a CONTRATADA considere necessária composição de estoque de peças de
reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua acomodação, d e n tro das dependências
da SEGRAF.

9.2.5 - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo p erfeito estado de uso dos equipam entos disponibilizados ao
SENADO.

9.2.6 - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação form al entre co ntra tan te e CONTRATADA, em m odelo a ser definido com o
gestor do contrato, p rio rita ria m e nte o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Núm ero de série do equipam ento;
- Hora de abertura da solicitação;
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- Grau da severidade;
- Anorm alidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;

9.2.7 - 0 restabelecim ento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.

9.2.8 - 0 início a te n dim en to referente ao restabelecim ento do serviço não poderá
ultrapassar 4hs, contado a p artir do recebim ento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador
à(s) CONTRATADA(s).

9.2.9 - 0 té rm in o do reestabelecim ento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a p artir do início do a tendim ento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá e m itir
relatório circunstanciado in form ando a detecção do problema ocorrido e, conform e o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.

9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não a te n dim en to aos prazos
estipulados ou o não a te n d im e n to às chamadas técnicas para reestabelecim ento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente te rm o .

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fa to à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fecham ento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conform e m odelo a ser definido em conju n to com o
gestor/fiscal do contrato, de form a a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
com o a hora de abertura e fecham ento do chamado. Caso o Senado Federal não confirm e a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivam ente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.
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9.2.12 - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equ ip am en to das dependências
da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do co ntra to a autorização de saída.

9.2.13

-

Substituição

definitiva

de

equipamentos;

a

CONTRATADA

substituirá

equipam entos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes, no prazo máximo
de 60 dias corridos, contados do recebim ento da solicitação pelo órgão fiscalizador.

9.2.14 - A consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os seguintes casos:

9.2.14.1 - ocorrência de seis ou mais defeitos que co m p rom eta m seu uso normal,
d e n tro

de

um

período

contínuo

q ualquer

de

trin ta

dias;

9.2.14.2 - soma dos tem pos de paralisação do equipam ento que ultrapasse
sessenta horas úteis d e n tro de um período contínuo q ualquer de trin ta dias.

9.2.14.3 - apresentar índices de desem penho in ferior ao estabelecido no edital.

9.2.15 - No caso de substituição em caráter d e fin itivo dos equipam entos, devem ser
mantidas e /o u aprimoradas todas as características técnicas do equ ip am en to original
obje to da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO

9.3.1 - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico ao órgão fiscalizador, bem
com o auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que possibilitem a
racionalização do uso das máquinas.

9.3.2 - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades relacionadas à
determ inação da configuração mais adequada para im plem entação de políticas de segurança de
informações processadas nos equipam entos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
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9.3.3 - Mudança do local de instalação; A SEGRAF reserva-se o d ire ito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipam entos disponibilizados pela CONTRATADA 1 (uma)
vez durante a vigência deste co ntrato, inclusive com alteração de andar/prédio, oportu nid a de
em que a CONTRATADA irá executar os procedim entos de instalação no novo local em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebim ento do comunicado, não podendo, em
hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.

9.3.3.1 - 0 tra nsp o rte físico dos equipam entos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da
CONTRATADA.

9.3.4 - Relatórios Administrativos; A CONTRATADA deverá elaborar, encam inhar e
m a n te r

sob

sua

guarda,

estando

disponíveis

aos

responsáveis

pela

fiscalização

e

acom panham ento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter
eventual ou continuado, os docum entos relacionados a seguir;

9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o q u a n tita tiv o to ta l de páginas A4 impressas em cada
equipam ento, com devida estratificação que perm ita avaliar o q ua n tita tivo
referente a cada o rd em de serviço que foi impressa no equipam ento.

9.3.4.2 -

Relatório mensal de funcionam ento, até o q uin to dia útil do mês

subsequente, que conterá o núm ero de chamados por equ ip am en to e o período
em que o equ ip am en to ficou em manutenção.

9.3.4.3 - A SEGRAF poderá forne ce r modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere im portantes para controle próprio.

9.3.4.4 -T o d o s os relatórios devem ser entregues em fo rm a to digital, compatíveis
com o softw are M icroso ft Excel.

9.4 - DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
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9.4.1 - Por tratar-se de um serviço de impressão, não caracterizando transferência de uso
do bem, com pete à CONTRATADA realizar a operação dos seus equipam entos, com quantos
operadores julgar necessários, para a tender a execução das impressões no q u a n tita tivo
detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7.
9.4.2 - 0 Serviço de Impressão Digital do Senado Federal funciona, in in te rrup tam en te,
das 7hs às 22hs, em dias úteis. Durante esse horário, os equipam entos devem estar
co m p leta m e nte operacionais, salvo manutenções a nte rio rm e n te citadas no item 9.2, pois os
serviços de impressão podem ser iniciados e encerrados a q ualquer m o m e nto , d en tro desse
horário.

9.4.3 - Os serviços de impressão devem ser iniciados im ediatam ente, a pedido do chefe
do SEID ou seus superiores e substitutos.

9.4.4 - Os operadores, além de serem plenam ente capazes de operar os seus respectivos
equipam entos de impressão, deverão possuir capacidade técnica para dialogar com a equipe da
SEGRAF quanto à questões técnicas referentes a identificação de erros de registros e marcações
de corte, bem com o saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.

9.4.5 - A CONTRATADA obriga-se a forne ce r ao órgão fiscalizador e ao gestor do contrato
uma relação nominal dos operadores que virão ao Senado para execução do serviço;,

9.4.6 -

A CONTRATADA deverá organizar e forne ce r aos operadores e técnicos

responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniform es e crachás de identificação,
que terão utilização obrigatória.

9.4.7 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cu m p rim e n to , por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determ inadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os q uanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.

9.4.7.1 - 0 d escum prim ento das normas acima elencadas faculta ao Senado a
proibição da entrada do respectivo funcionário nas dependências da casa.
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9.4.9 - Os empregados da CONTRATADA incum bidos da execução do presente serviço não
terão qu a lq ue rvín culo empregatício com o SENADO, sendo rem unerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.

9.4.10 - A CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade no que se refere a seus
empregados, inclusive pelo forne cim e n to de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais
obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção coletiva de
trabalho da categoria correspondente, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade
solidária ou subsidiária.

9.4.11 - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.

9.4.12 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais
que fo re m causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao Senado
Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

1 0 - PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

10.1

- A CONTRATADA deverá preparar todos os serviços detalhados no item 9 do

presente Term o de referência, bem com o disponibilizar e instalar os equipam entos detalhados
no item 6 do ta m b é m do presente TR no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração
e Publicações do Senado Federal - SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165-900, deixando-os em perfeitas condições para que os
serviços contratados em cada grupo do presente te rm o de referência sejam iniciados nos
seguintes prazos máximos, a contar da assinatura do contrato:

- GRUPO 1 - 6 0 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 - 9 0 (noventa) dias corridos
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10.2 - Os equipam entos do grupo 1 deverão ser novos, de p rim eiro uso e em linfia de
produção, com provados através de notas fiscais acompanfiadas de cópia autenticada da
declaração de im portação (Dl), quando necessário;

10.2.1 -C onsidera-se imperiosa a necessidade de equipam entos novos para os itens
do grupo 1. As impressoras ora solicitadas são a primeira linha de produção gráfica,
considerada com o impressoras gráficas de entrada, com vida útil entre 24 e 60
meses, a depender do ciclo mensal que será utilizado em cada máquina. Após o fim
de sua vida útil, a qualidade das impressões fica com prom etida. Ainda nesse ponto,
devemos considerar as inúmeras paradas que acontecem com impressoras de
entrada

usadas,

haja

vista

que

as fabricantes

re form u lam

seus

modelos

anualm ente, elim inando as máquinas mais antigas da linha de produção, bem como
seus suprimentos. Nesse caso, há paradas acima do aceitável na indústria gráfica.
Por fim , nas máquinas de entrada, a capacidade de ciclos e te m p o de manutenção
dos equipam entos na linha de produção varia m u ito entre os fabricantes, criando
condições não isonômicas em um processo licitatório.

10.3 - Os equipam entos do grupo 1 deverão estar devidam ente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a p e rm itir completa segurança durante o
transporte;

10.4 - Caso os equipam entos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá co nte r o m odelo da máquina ofertada. A comprovação da data de
fabricação será verificada previam ente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
m o m e n to da entrega dos equipam entos, através de notas de venda e /o u importação, registro
ju n to ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. 0 Senado Federal reserva-se ao
d ire ito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equ ip am en to caso a comprovação
não seja devidam ente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;

10.5 - Caso os equipam entos do grupo 2 sejam novos, de p rim eiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
im portação (Dl), quando necessário;
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10.6 - Os equipam entos do grupo 2 deverão estar devidam ente acondicionados em
caixas, de maneira a p e rm itir completa segurança durante o transporte;

10.7 -

Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferram entas, ligações, cabos,

barram entos, tomadas, bem como q ualquer outra parte e /o u acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno fun cio n am e n to dos equipam entos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem q ualquer ônus adicional ao Senado Federal;

10.8 - A licitante deverá especificar a marca, m odelo e fabricante do equipam ento
ofertado, bem como a docum entação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que fo re m julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do a te n dim en to aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;

10.9 - 0 equ ip am en to será recusado se:

10.9.1 -

Não ate n de r às especificações técnicas contidas na proposta e na

docum entação técnica;
10.9.2 - Apresentar índices de desem penho inferiores aos estabelecidos no edital
da licitação;
10.9.3 -

Apresentar defeitos durante a instalação e que não ten h am sido

recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.

10.10 -

A instalação/entrega dos equipam entos fora das especificações indicadas

implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará à disposição da CONTRATADA para
substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebim ento da comunicação, sem
isentar a CONTRATADA das sanções cabíveis;

10.11 - A SEGRAF, por in term éd io do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acom panhar e apoiar as atividades

de

instalação

das

máquinas

disponibilizadas

pela

CONTRATADA;
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10.12 - A SEGRAF poderá e fe tu ar a conexão dos equipam entos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicam ente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acom panham ento de tais atividades pela CONTRATADA;

10.13 - Os sistemas de medição dos equipam entos devem ser ajustado de form a que a
medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conju n to com a equipe técnica da SEGRAF, de m odo que haja o m e lh or ap rove itam en to da mídia
utilizada;

10.14 -

É vedado

à CONTRATADA desinstalar ou

m a n te r

inoperante

qualquer

equ ip am en to sem a prévia autorização do órgão fiscalizador;

10.15 - Concluída a instalação e constatado o pleno fun cio n am e n to dos equipam entos
no am biente

de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados

provisoriam ente pelo órgão recebedor do o bje to para posterior verificação de conform idade; e
d efinitivam ente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe do SEID e o coordenador industrial, m ediante te rm o de recebim ento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO

11.1

- Ao fin a l de cada mês, será a ufe rid a , através de s o ftw a re /s is te m a /p la ta fo rm a

d isp o n ib iliza da

pela co n tra ta , a q u a n tid a d e

de

páginas A4 e fe tiv a m e n te

produzidas,

re la tivos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente te r m o de referência, p ro c e d im e n to esse cham ado
de m edição m e n sa l. Apenas a u nidade e fe tiv a m e n te impressa será conta biliza da para a
m edição e re fe rid o p ag a m e n to ;
11.1.1 - A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o q u in to dia
útil do mês subsequente, contendo no m ínim o as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas to ta l por equipam ento, diferenciando
páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tip o de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá sergerado um relatório
ta m b é m em fo rm a to estatístico;
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11.2 - Ficam d e fin id o s os seguintes d e ta lfia m e n to s q u a n to às m edições:

11.2.1 - Não fa rã o parte da m edição reim pressões re su lta n te s de erros de
respon sab ilida d e da CONTRATADA, tais com o falhas e a lterações de cor
ocasionados p o r fa lta de m a n u te n çã o no e q u ip a m e n to d ispo n ib iliza d o . Neste
caso, será realizado p re e n c h im e n to de fo r m u lá r io d escrevendo o o c o rrid o ,
d e ta lh a n d o a q u a n tid a d e de páginas A4 falhas e assinado p o r ambas as partes;
11.2.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não
prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da
impressão, cabendo à fiscalização do co ntra to autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;

11.2.3 - Farão p arte da m edição reim pressões d e c o rre n te s de e rro exclusivo
da c o n tra ta n te .

12 - DA VISTORIA

12.1 - É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendam ento ju n to ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipam entos;

12.2 - A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs,

pelos

telefones

(61)

3303-4187

ou

(61)

3303-3777,

ou

através

do

email

segraf@ senado.leg.br;

12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendam ento ou fora do prazo
estabelecido;
12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
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com parecer m uniciado de identificação pessoal e do com provante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do co ntra to de
trabalho, co n tra to provisório de trabalho, c o n tra to de prestação de
serviço, co n tra to social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o visto ria d o r não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3

- Realizada a vistoria, a licitante receberá o Term o de Vistoria, e m itid o pelo Serviço

de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firm ará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo to d o e qualquer risco por sua decisão e se
co m p ro m e te n d o a prestar fie lm e nte o serviço nos term os de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Term o de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.

13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1

- 0 co ntra to terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e o ito) meses

consecutivos após a emissão do Term o de Aceite Definitivo, prorrogável até 60 meses da data de
a ssin a tu ra ,, observando o artigo 57, -H- inciso II, da Lei n^ 8.666/93;

13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois perm ite
que a empresa CONTRATADA possa d ilu ir o preço do e quipam ento e depreciá-lo
em um m aior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado Federal.
Tam bém convém in form ar que estes equipam entos são importados, e quanto
m e n or o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, te n d o em vista que o
forne ce do r irá d ilu ir o custo do equipam ento, instalação, configuração do seu
frete, transporte, adequação de cabeamento, módulos de entrada e acabamento,
em um te m p o menor. 0 referido m odelo contem pla orientação do MPOG,
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Portaria MP/STI

20 de 2016, de maneira a p e rm itir a amortização completa do

ativo e a conseqüente redução dos custos unitários por página.

13.1.2 - 0 benefício econômico identificado acima pela equipe técnica da SEGRAF
é com provado pelo anexo 1 do presente TR, através de manifestação de preços
pelas empresas que realizaram as cotações iniciais utilizadas na estimativa de
custos da presente contratação (item 16), identificando que, caso o co ntra to fosse
realizado por 12 meses (renováveis na form a da lei), o novo custo médio estimado
em, aproxim adam ente, 20-28% m aior do que o m odelo aqui proposto, de 48
meses direto.

13.1.3 - Além das evidências econômicas, um co ntra to de 48 meses representa
ganhos técnicos de eficácia e eficiência. 0 risco im plícito de realizar um contrato
de 12 meses, renovável, é a sua própria "não renovação". Assim, o Senado Federal,
ao realizar esse modelo:

- Corre o risco de fazer 4 licitações, dem andando 4 vezes mais trabalho,
to rn a n d o o processo m oroso e ineficiente.
- Sofrerá, inevitavelm ente, interrupções de produção, decorrentes da
instalação e desinstalação dos equipam entos que utilizam o mesmo espaço
físico dos anteriores;
- Fica suscetível a necessidade de precisar fazer adequações em arquivos
gráficos já criados, com processo de "ripagem ", a depender da marca e
m odelo ofertado;
- Sofrerá, inevitavelm ente, diferença de tonalidade entre os trabalhos
similares, pois trocará de máquina constantem ente;
- Sofrerá necessidade anual de adequação no estoque de papel, quanto a
tam anho e gram atura, caso a nova contratada disponibilize máquina com
desempenho in ferior às que estiverem presentes, mesmo d en tro das
especificações do edital.

14

- PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE
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A CONTRATADA deverá utilizar, o brigatoriam ente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei

12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da

Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa pro m ove r dano am biental e o
encam inham ento
a m b ien talm e nte

dos

materiais

correta. 0

descartados

descarte deverá

para

reciclagem

de

form a

responsável

e

ser evidenciado através de docum entação

co m probatória de descarte ou destinação am bien talm e nte correta das peças/consumíveis.

15

-CAPACIDADETÉCNICA

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de d ire ito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços compatíveis com o solicitado
neste te rm o de referência:

15.1 - Q uanto as especificações do grupo 1, considera-se serviço compatível a prestação
de serviço de outsourcing, ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro)
meses, de 2 (dois) equipam entos de impressões coloridas com velocidade mínima de 80
páginas por m inutos e gram atura mínima aceitável de 300gr/m 2, não departam ental, não
necessariamente com as exatas especificações contidas no anexo 2 do edital.

15.2

-

Q uanto as especificações do grupo 2, considera-se serviço compatível a

prestação de serviço de outsourcing, ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e
quatro)

meses,

de

l( u m )

equ ip am en to

de

fo rm u lá rio

contínuo,

sem

remalina;

15.2.2 - Por tratar-se de item não am plam ente utilizado no mercado nacional,
será aceito como serviço compatível, de form a alternativa ao disposto no item
15.2.1, a locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2
(dois) equipam entos de impressões preto e branco com velocidade mínima de 120
páginas por m inutos, não departam ental, e não necessariamente com as exatas
especificações

15.3

contidas

no

anexo

2

do

edital.

- Para comprovação do q u a n tita tivo referido nos itens 15.1, 15.2 e 15.2.2, será
a d m itido som atório de atestados, concom itantes ou não;
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16

- ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratação possui seu va lor máximo aceitável, m ensalm ente, de R$ 129.460,53 para o
Grupo 1; R$ 386.701,15 para o Grupo 2, perfazendo um to ta l de R$516.161,68 destinados a cobrir
as despesas mensais conform e tabela abaixo:

GRUPO 1

Item

Qtd

1

1

Un.

Especificações

medida
serviço

Serviço

de

impressão

colorida,

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL-

-R $

R$

34.019,72

34.019,72

PREÇO GLOBAL
(48 MESES) R$
1.632.946,56

tecnologia

Laser/Led,

para

impressão em papéis e
cartões,

tipologia

solta,

folha

incluindo

disponibilização
equipam entos
instalação

de
on

2
site,

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, softw are de
gerenciam ento,
inventário

e

contabilização,
fo rn e c im e n to de peças,
com ponentes

e

suprim entos necessários
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para seu funcionam ento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses..
2

200

Página
impressa
(em
milheiros,

Impressão colorida, em

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88

40,00

20.000,00

960.000,00

páginas A4, sob
demanda - estimativa
mensal

por mês)
3

1

serviço

Serviço de impressão em
PB

(m onocrom ia),

tecnologia
para

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

em

cartões,
solta,

incluindo
disponibilização
equ ip am en to

de
on

instalação

1
site,

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, softw are de
gerenciam ento,
inventário

e

contabilização,
fo rn e c im e n to de peças,
com ponentes

e

suprim entos necessários
para seu funcionam ento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
4

500

Página
impressa

Impressão PB
(m onocrom ia), em
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(em

páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

129.460,53

6.214.105,44

GRUPO 2

Item

QTS

5

1

Unidade
de medida
serviço

Especificações

Serviço

de

tecnologia

impressão,
inkiet,

PREÇO

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL

199.741,15

199.741,15

GLOBAL (48
MESES
9.587.575,20

PB

(m onocrom ia) e colorida
(policromia),

com

utilização de form u lário
contínuo e /o u papel em
bobina

sem

remalina,

incluindo
disponibilização
equ ip am en to

de
on

instalação

1
site

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, softw are de
gerenciam ento,
inventário

e

contabilização,
fo rn e cim e n to de peças,
com ponentes

e

suprim entos necessários
para seu funcionam ento.
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exceto papel, durante o
período de 48 meses.

6

3.500

Página
impressa

Impressão coloridas

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

386.701,15

18.561.655,20

(policromia) em páginas

(em

A4, sob demanda -

milheiros,

estimativa mensal

por mês)
7

4.000

Página
impressa
(em

Impressão preto
(m onocorm ia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

17

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

C onforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18

- DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente te rm o de referência de
acordo com o in stru m en to de medição de resultados abaixo especificado, estando sujeita a
glosas pelo seu descum prim ento.

18.1

- Os níveis de serviço apresentados neste in stru m en to de medição de resultados têm

com o função d e fin ir os indicadores de acom panham ento da qualidade dos serviços prestados
durante a contratação.
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18.2

- Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como form a de

mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. 0
valor da glosa será calculado em função do tip o e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo;

Ocorrência do tipo 1: Inobservância do te m p o máximo de 4 horas para o início do
restabelecim ento dos serviços após recebim ento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o va lor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do te m p o máximo de 24 horas para o restabelecim ento
do serviço, após o início do atendim ento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do te m p o máximo de 60 dias corridos para substituir
equ ip am en to que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprim entos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipam ento ficou parado devido à ausência
de suprim entos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou m a n te r inoperante qualquer equ ip am en to sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 6: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório incom pleto de visita técnica que possibilite fecham ento do chamado referentes a manutenção de
equipam ento.
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 7: Atrasar a emissão de relatórios adm inistrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encam inham ento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

18.3 - Caso o tota l da glosa ultrapasse o lim ite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;

18.4 - A impossibilidade de realizar impressão nos equipam entos, decorrentes do não
a te n d im e n to a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer o u tro equ ip am en to - in dependentem ente da tecnologia de
impressão -

existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das

ocorrências 1-8, será calculado o custo to ta l serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o m o n ta n te será o b je to de glosa no mês subsequente;
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18.4.1

- A lternativam ente, desde que manifestada concordância e interesse do

Senado Federal, a CONTRATADA poderá

pro m ove r tem pestivam ente,

por tem po

determ inado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer "b u re a u "
que lhe convier, até que o equ ip am en to esteja novam ente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

DAS PENALIDADES

19.1 - Pelo atraso injustificado na execução deste co n tra to ou pela sua inexecução tota l
ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

- Advertência;
- M ulta, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conform e tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
- Suspensão tem po rá ria do d ire ito de participar de licitação e im p e dim en to de co ntra tar
com a Adm inistração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Im pedim ento de licitar e co n tra ta r com a União e descredenciam ento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou c o n tra ta r com a adm inistração pública
enquanto perdurarem os motivos d eterm inantes da punição ou até que seja prom ovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.

19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fu n d a m e n to no art. 7 - da Lei n^
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser im pedida de licitar e c o n tra ta r com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o c o n tra d itó rio e a ampla defesa, sempre que o co rre r alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar docum entação falsa;
- Fraudar a execução do contrato;
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- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fazer declaração falsa;
- Com eter fraude fiscal.

19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão unilateral
do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à adm inistração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5^, da Lei n^ 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;

19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conform e os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o lim ite de 30 (trinta) dias;

19.6 - A adulteração dos contadores internos dos equipam entos, ou substituição por
outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por ocorrência e por equipam ento, sujeita
e empresa à multa de 2% do va lor global do Contrato.

19.7 - 0 atraso na apresentação da garantia contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do co n tra to correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a p artir da data lim ite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;

19.8 - 0 co ntra to poderá ser rescindido unilateralm ente nos term o s do art. 79, inciso I, da
Lei n5 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1^ e 2- do mesmo artigo,
bem com o as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a crité rio do
SENADO, em função da gravidade apurada;

19.9 - Na aplicação das penalidades, a autoridade co m p ete nte observará:

- A o s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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- À não reincidência da infração;
- À atuação da CONTRATADA em m in o ra r os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
- À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
- À não existência de efetivo prejuízo material à Adm inistração.

19.10 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério
da autoridade com petente;

19.11 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
co m p ete nte poderá, justificadam ente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;

19.12 - A multa aplicada, após regular processo a dm inistrativo e garantido o d ire ito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU - Guia de Recolhimento da União;

19.13 - Não ocorrendo quitação da multa, na form a do parágrafo anterior, será o valor
remanescente descontado da garantia ou, em ú ltim o caso, cobrado judicialm ente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados m ensalm ente, e o período terá
início após assinatura do recebim ento d efin itivo dos equipam entos. 0

p rim eiro e últim o

pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra no p rim e iro dia do mês, será
proporcional. Os demais pagamentos considerarão período entre o dia p rim eiro e o ú ltim o dia
de cada mês, considerando calendário de 30 dias por mês;

20.2 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
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execução

operacional,

bem

como

qualquer

o u tro

custo,

serão

responsabilidade

da

CONTRATADA;

20.3 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalm ente
conform e a quantidade de páginas impressas, de acordo com o m odelo de medição apresentado
no item 11 do presente te rm o de referência;

20.4 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o q u in to dia útil
de cada mês, docu m e nto de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discrim inando cada item do co ntrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cu m p rim e n to dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente te rm o de
referência;

20.5 - A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no d ocu m e nto de cobrança
detalhado no item 20.4, servirá como atestado de recebim ento d efin itivo mensal para todos os
itens do presente te rm o de referência;

20.6 - 0 SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a com pleta apuração dos
fatos;

20.7

-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

v ir

acompanhada

dos

seguintes

co m p rovantes/docum entos:

-CRF;
-CNDT;
-CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equ ip am en to máquina.

— Ne nhum pagame nto se rá ef etua d o à CONTRATADA e nquanto pende n te q ua lqu e r
obrigação docu m e n ta l ou fin an ce ira, inclusive a e n trega da garantia co n tra tu a l, se m q u e isso ge re
d ire ito a reajustam e nto d e p reços ou a tu a lização m o n etária;
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20.8

- A digitalização de docum entos - caso os equipam entos postos em disposição

p erm itam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao d ire ito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

21.1 - Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício
Ferrão Araújo, como gestores titu la r e substituto, respectivamente;

21.2 - A fiscalização do co ntra to ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão
Digital da SEGRAF-SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQÜENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Os recursos orçam entários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, núm eros 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "p o r grupos", ten d o em vista a
existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o agrupam ento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de p a rtic io n a ro serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conform e item 6.4.5 do presente te rm o de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um co n tra to de
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locação de equ ip am en to e impressão. 0 te m p o de acionam ento (2 a 3 dias úteis) não é
compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equ ip am en to e a execução do trabalho, fa to que
impossibilita previsão a n te rio r em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR N? 123 /20 0 6 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 4 8 , 1, da lei co m p le m e n ta r n^ 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estim ado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certam e que se originará do presente te rm o de referência
não será perm itida, em razão de a complexidade e o v u lto do o bje to não lim itarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certam e e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de p e rm itir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia lim itar
a co m p etitividade do certame, uma vez que se adm itiria que empresas se associem e não
disputem individualm ente o o bje to da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL

Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei n^ 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do A to da Diretoria-Geral n^ 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fru to da som atória dos percentuais abaixo relacionados

Variável

Tamanho do mercado

Situação

Naturaza

Forte concentração de

Média concentração de

Baixa concentração de

fornecedores

fornecedores

fornecedores

0,507o

0,257o

07o

MERCADOLÓGICA
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Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir

0

A execução do contrato

A execução do contrato

depende de itens

independe de itens

importados

importados

0,257o

0,007o

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

objeto, quanto

às adaptações físicas:

0,507o

0,257o

07o
DO OBJETO

Grau de dificuldade em
substituir

0

objeto, quanto

ao conhecimento já
adquirido:

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

0,507o

0,257o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção na
área legislativa

incompleta

1,007o

0,507o
Medio impacto:

Impacto da interrupção na

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

área administrativa

incompleta

1,007o

0,507o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção dos
serviços no órgão técnico

incompleta

0,507o

0,257o

Não

Sim

0,507o

0,007o

Não

Sim

Substituição Fácil

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem

QUANTO A

im pactar o trabalho

FINALIDADE

07o
Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o

O contrato prevê ANS?

O contrato prevê
penalidades?

0,507o

0,007o

Acima de R$

Entre R$ 300.000,00 e

Abaixo de R$ 300.000,00

2.000.000,00 ano

R$ 2.000.000,00/ano

ano

1,007o

0,507o

07o

Prazo para entrega do

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

objeto

0,507o

0,257o

07o

Prazo para conclusão da

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

0,507o

0,257o

07o

Valor do contrato

CONTRATUAL

instalação após assintaura
do contrato
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28

- REAJUSTE DE PREÇOS

0 índice de reajuste a ser adotado deverá ser o INPC, aplicado anualm ente.

Brasília, 31 de julho de 2020.

HELIO LOPES DE AZEVEDO
Matrícula 36393 - COORDENADOR INDUSTRIAL

FABRICIO FERRÃO ARAÚJO
Matrícula 269521 - DIRETOR DA SEGRAF
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ANEXO 1
Comprovação de vantajosidade para
realizar contratação por 48 meses
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Com vistas a identificar a vantajosidade econômica em uma contratação por 48 meses,
ao invés utilização do período de 12 meses, renováveis na form a da lei, foi realizada nova
avaliação de custos ju n to com os fornecedores.

A avaliação deu-se através de que stio na m e nto form al, via e-mail, para as 4 empresas que
apresentaram cotações validas para a form ação da estimativa de preços detalhadas no item 16
do presente Term o de referência.

A empresas foram questionadas da seguinte form a:

"P re z a d o s f o r n e c e d o r .

A p ra x e da a d m in is tr a ç ã o p úb lic a é re a liz a r a c o n t r a t a ç ã o p o r 12 m e ses. A
c o n t r a t a ç ã o o ra iniciada, a q ual fo i o b j e t o d e p r o p o s ta d e p reços a p r e s e n t a d a
pela sua e m p r e s a e m a n e x o , fo i i n ic ia lm e n te p r o je t a d a p o r essa g e s tã o p ara
4 8 m e se s c o n t in u a d o .

Foi-n os

ap re se nta do

um

ele m e n to

novo:

o

acórdão

do

TCU

n úm ero

( 3 . 3 2 0 / 1 3 - 2 ^ C â m a r a ), a saber: " V o to : 17 . Assim, n ã o b a s ta p r e s u m ir q u e a
c o n t r a t a ç ã o p o r u m m a i o r p r a z o é m a is e c o n ô m ic a , c o m o o c o rre u n e s te caso.
O p r a z o c o n t r a t u a l d e v e s e r e s ta b e le c id o c o n s id e ra n d o -s e as circ u n s tân cias
d e f o r m a o b je tiv a , f a z e n d o - s e r e g is t r a r n o p ro cesso p r ó p r io o m o d o c o m o
in te rfe re m

na

d ecisão

e

q u a is

su as

co n seqü ên cias.

Tal

re g is tr o

é

e s p e c ia lm e n te i m p o r t a n t e q u a n d o se f i z e r nece ss ário p r a z o in icia l s u p e rio r
ao s d o z e m e s e s e n te n d id o s c o m o r e g r a p o r e s ta Corte, d e a c o r d o c o m s u a
j u r is p r u d ê n c ia ....A c ó r d ã o 9 . 3 -

d e t e r m i n a r a o M u n ic íp io d e J a c a r e í que,

s e m p r e q u e e n t e n d e r p e r t i n e n t e f i r m a r c o n tra to s a s e r e m e x e c u ta d o s de
f o r m a c o n tín u a c o m p r a z o d e vig ê n c ia in icia l s u p e rio r a 1 2 (d o z e ) meses,
u tiliz a n d o recu rsos fe d e r a is , j u s tif iq u e a o p r a z o es tab e le c id o , d e m o n s t r a n d o
os b e n efício s p a r a a A d m in is tra ç ã o , c o n s id e ra n d o os as p e cto s re la c io n a d o s a
e c o n o m ia , efic iê n c ia e eficá cia".

Assim, e s p e c i a l m e n t e no t o c a n t e à q u e s tã o e c o n ô m ic a , q u e s tio n o :

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto
por 48 meses - para 12 meses, renováveis na forma da lei 8.666, a proposta
de preços apresentada em anexo pode ser mantida igual?
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
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- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor
a maior ou a menor, e como isso se refletiria na proposta em anexo.
Solicito u rg ên cia na re sp o s ta, p a ra d a r a n d a m e n t o in t e r n o d e f o r m a mais
c é le r e possível.

A t e n c io s a m e n t e ."

A resposta das empresas consultadas, que seguem ao final dessa análise, foram todas no
sentido de que as propostas a nte rio rm e n te apresentadas não poderiam ser utilizadas para
parâm etro de preços caso a contratação fosse por um período de 12 meses, renováveis. As
diferenças apresentadas variariam de 20% à 60%, causando impacto médio de 20%(mediana) ou
28%(média) a mais no valor estim ado para 48 meses diretam ente, trazendo prejuízos financeiros.

DIFERENÇA ID E N T IF IC A D A
PARA C O T N R A T Ç Ã O 12
M E S E S -R E N O V Á V E IS
3EX.

20%

CANON

1 0 ,5 0 %

PA N A C O PY

60%

REPROCÓPIA

20%

MÉDIA

28%

MEDIANA

20%

* c o n s id e r a n d o a a p li c a ç ã o
s o m e n t e na taxa fixa
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F a b r íc i^ e r r ã ^ A r a ú jo
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

T ia g o O sm a la - 3EX O u ts o u rc in g d e Im p res sã o < t i a g o @ 3 e x . c o m . b r >
q u a rta -fe ir a , 2 9 d e j u l h o d e 2 0 2 0 11:16
Fabrício Ferrão Araújo; H é lio Lopes d e A z e v e d o
RES: Q u e s t i o n a m e n t o q u a n t o m u d a n ç a d e v a lo r e m v i rtu d e da d u r a ç ã o d o
c o n tra t o

Sinalizador de acompanhamento:
Acom panhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

B o m dia !

P re z a d o Sr. Fabrício,

Em a t e n ç ã o a solicitação se g u e as re sp os tas abaixo:

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto por 48 meses - para 12 meses, renováveis
na forma da lei 8.666, a proposta de preços apresentada em anexo pode ser mantida igual?
Não
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor a maior ou a menor, e como isso se
refletiria na proposta em anexo.
Para u m c o n t r a t o d e 12 m e se s, m e s m o q u e r e n o v á v e is na f o r m a da lei 8 . 6 6 6 , a g a r a n tia d e d u r a ç ã o é m e n o r ,
e le v a n d o os riscos d o t é r m i n o d e c o n t r a t o m e s m o co m p le n a satis faç ão dos serviços e d ia n t e d e in v e s tim e n to s altos
c o m o e s te p re c is a m o s c o n s id e ra r isso na p r o je ç ã o d e va lo re s , c o m isso h a v e ria u m a d ife r e n ç a d e v a lo r m a io r d e
p e lo m e n o s uns 2 0 % .

Att,

T ia g o O s m a l a
61 3 0 3 3 - 5 5 5 1
t ic g o @ 3 e x . c o m . b r
O U TSO U R C IN G DE IMPRESSÃO

R ua 19 Lote 12 - P olo d e M o d o s
G u o r d 1! - B ro s ílio - DF - CEP: 71 .070 -519

^

KONICA MINOLTA

xerox 0

//lim o K i

De: Fabrício F e rrã o A r a ú jo <f . a r a u j o @ s e n a d o . l e g . b r >
Enviada em: q u a r t a - f e ir a , 2 9 d e ju l h o d e 2 0 2 0 0 9 : 5 2
Para: T ia g o O s m a la - 3EX Solu ções Digitais <t i a g o @ 3 e x . c o m . b r >;

H é lio Lopes d e A z e v e d o

< H E Z E V E D O @ s e n a d o .le g .b r >

Assunto:

Q u e s t i o n a m e n t o q u a n t o m u d a n ç a d e v a lo r e m v i r t u d e d a d u r a ç ã o d o c o n t r a t o

P re z a d o T iago,

1
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A p ra x e da a d m i n is tr a ç ã o p úb lic a é re a liz a r a c o n t r a t a ç ã o p o r 12 m eses. A c o n t r a t a ç ã o o ra iniciada, a q ual fo i o b j e t o
d e p r o p o s ta d e p reços a p r e s e n t a d a p ela sua e m p r e s a e m a n e x o , fo i i n ic ia lm e n t e p r o je t a d a p o r essa g e s tã o p a ra 4 8
m e se s c o n tin u a d o .

Foi-n os a p r e s e n t a d o u m e l e m e n t o nov o: o a c ó r d ã o d o TCU n ú m e r o ( 3 . 3 2 0 / 1 3 - 2 ^ C â m a r a ), a saber: " V o to : 1 7 . Assim,
n ã o b a s t a p r e s u m ir q u e a c o n t r a t a ç ã o p o r u m m a i o r p r a z o é m a is e c o n ô m ic a , c o m o o c o rre u n e s te caso. O p r a z o
c o n t r a t u a l d e v e s e r e s ta b e le c id o c o n s id e ra n d o -s e as c irc u n s tân cias d e f o r m a o b je tiv a , f a z e n d o - s e r e g is tr a r no
p ro ces so p r ó p r io o m o d o c o m o i n t e r f e r e m n a d ecis ão e q u a is su as co n seqü ên cias. T a l re g is tro é e s p e c ia lm e n te
im p o r t a n t e q u a n d o se f i z e r n ece ss ário p r a z o in ic ia l s u p e rio r ao s d o z e m e s e s e n te n d id o s c o m o r e g r a p o r e s ta Corte,
d e a c o r d o c o m s u a j u r is p r u d ê n c ia ....A c ó r d ã o 9 . 3 - d e t e r m i n a r a o M u n ic íp io d e J a c a r e í que, s e m p r e q u e e n t e n d e r
p e r t i n e n t e f i r m a r c o n t r a t o s a s e re m e x e c u ta d o s d e f o r m a c o n tín u a c o m p r a z o d e vig ê n c ia in icia l s u p e rio r a 1 2 (d o ze )
m eses, u tiliz a n d o recu rsos fe d e r a is , ju s t if iq u e a o p r a z o e s ta b e le c id o , d e m o n s t r a n d o os b e n e fíc io s p a r a a
A d m in is tr a ç ã o , c o n s id e ra n d o os as p e c to s re la c io n a d o s a e c o n o m ia , efic iê n c ia e eficá cia".

Assim, e s p e c i a l m e n t e no t o c a n t e à q u e s tã o e c o n ô m ic a , q u e s tio n o :

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto por 48 meses - para 12 meses, renováveis
na forma da lei 8.666, a proposta de preços apresentada em anexo pode ser mantida igual?
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor a maior ou a menor, e como isso se
refletiria na proposta em anexo.
Solicito u rg ê n c ia na re s p o s ta , p a ra d a r a n d a m e n t o in t e r n o d e f o r m a m ais c é le re possível.

A t e n c io s a m e n t e ,

Fabrício Ferrão Araujo
D ir e t o r da SECRAF
SECRAF - Secretaria de E d itoração e Publicações
Senado Federal | Praça d o s T rês Poderes | Via N2 |CEP 701 6 5 - 9 0 0 | Brasília DF
T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 3 7 7 7 1 fe rra o @ s e n a d o .le g .b r

SE N A D O
FEDERAL

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o c om o M eio A m b i e n t e . ”
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F a b r íc i^ e r r ã ^ A r a ú jo
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

F e rn a n d o Y o s h im o to < fy o s h im o t o @ c u s a .c a n o n .c o m >
q u a rta -fe ir a , 2 9 d e j u l h o d e 2 0 2 0 15:10
Fabrício Ferrão A ra ú jo
RE: Q u e s t i o n a m e n t o q u a n t o m u d a n ç a d e v a lo r e m v irtu d e da d u r a ç ã o d o
c o n tra t o

Sinalizador de acompanhamento:
Acom panhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Fabrício,

Boa t a r d e , r e s p o n d e n d o ao seu q u e s t i o n a m e n t o ab aix o:

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto por 48 meses - para 12 meses, renováveis
na forma da lei 8.666, a proposta de preços apresentada em anexo pode ser mantida igual? Não porque haveria
um impacto grande na diluição de alguns custos envolvidos nesta prestação de serviços
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor a maior ou a menor, e como isso se
refletiria na proposta em anexo. Caso o período de contratação seja reduzido de 48 para 12 meses a proposta
anexa sofrerá um acréscimo de 21% na taxa fixa.
Q u a l q u e r o u t r a d ú v id a p o r f a v o r m e d e ix e saber.
A tt.

Canon

Fernando Y oshim oto
Sales Manager
Canon Production Printing
Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.
Av. do Cafe, 277 - 6o andar Torre B - Vila Guarani
Sao Paulo, Brasil - CEP: 04311-000
www.canon.com.br
fvoshimoto@cusa.canon.com
Phone: +55 11 9 8986-8414

From: F abrício F e rrã o A r a ú jo [m a il t o : f . a r a u j o @ s e n a d o . l e g . b r ]
Sent: q u a r t a - f e ir a , 2 9 d e ju l h o d e 2 0 2 0 0 9 : 5 4
To: F e rn a n d o Y o s h im o to <f y o s h i m o t o @ c u s a . c a n o n . c o m >
Subject: Q u e s t i o n a m e n t o q u a n t o m u d a n ç a d e v a lo r e m v i r t u d e

da d u r a ç ã o d o c o n t r a t o

Email was not sent from a Canon Network!
P re z a d o F e rn a n d o ,

A p ra x e da a d m i n is tr a ç ã o p úb lic a é re a liz a r a c o n t r a t a ç ã o p o r 12 m eses. A c o n t r a t a ç ã o o ra iniciada, a q ual fo i o b j e t o
d e p r o p o s ta d e p reços a p r e s e n t a d a p ela sua e m p r e s a e m a n e x o , fo i i n ic ia lm e n t e p r o je t a d a p o r essa g e s tã o p a ra 4 8
m e se s c o n tin u a d o .
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Foi-n os a p r e s e n t a d o u m e l e m e n t o nov o: o a c ó r d ã o d o TCU n ú m e r o ( 3 . 3 2 0 / 1 3 - 2 ^ C â m a r a ), a saber: " V o to : 1 7 . Assim,
n ã o b a s t a p r e s u m ir q u e a c o n t r a t a ç ã o p o r u m m a i o r p r a z o é m a is e c o n ô m ic a , c o m o o c o rre u n e s te caso. O p r a z o
c o n t r a t u a l d e v e s e r e s ta b e le c id o c o n s id e ra n d o -s e as c irc u n s tân cias d e f o r m a o b je tiv a , f a z e n d o - s e r e g is tr a r no
p ro ces so p r ó p r io o m o d o c o m o i n t e r f e r e m n a d ecis ão e q u a is su as co n seqü ên cias. T a l re g is tro é e s p e c ia lm e n te
im p o r t a n t e q u a n d o se f i z e r n ece ss ário p r a z o in ic ia l s u p e rio r ao s d o z e m e s e s e n te n d id o s c o m o r e g r a p o r e s ta Corte,
d e a c o r d o c o m s u a j u r is p r u d ê n c ia ....A c ó r d ã o 9 . 3 - d e t e r m i n a r a o M u n ic íp io d e J a c a r e í que, s e m p r e q u e e n t e n d e r
p e r t i n e n t e f i r m a r c o n t r a t o s a s e re m e x e c u ta d o s d e f o r m a c o n tín u a c o m p r a z o d e vig ê n c ia in icia l s u p e rio r a 1 2 (d o ze )
m eses, u tiliz a n d o recu rsos fe d e r a is , ju s t if iq u e a o p r a z o e s ta b e le c id o , d e m o n s t r a n d o os b e n e fíc io s p a r a a
A d m in is tr a ç ã o , c o n s id e ra n d o os as p e c to s re la c io n a d o s a e c o n o m ia , efic iê n c ia e eficá cia".

Assim, e s p e c i a l m e n t e no t o c a n t e à q u e s tã o e c o n ô m ic a , q u e s tio n o :

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto por 48 meses - para 12 meses, renováveis
na forma da lei 8.666, a proposta de preços apresentada em anexo pode ser mantida igual?
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor a maior ou a menor, e como isso se
refletiria na proposta em anexo.
Solicito u rg ê n c ia na re s p o s ta , p a ra d a r a n d a m e n t o in t e r n o d e f o r m a m ais c é le re possível.

A t e n c io s a m e n t e ,

Fabrício Ferrão Araújo
D ir e t o r da SECRAF
SECRAF - Secretaria de E d itoração e Publicações
Senado Federal | Praça d o s T rês Poderes | Via N2 |CEP 701 6 5 - 9 0 0 | Brasília DF
T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 3 7 7 7 1 fe rra o @ s e n a d o .le g .b r

SE N A D O
FEDERAL

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o c om o M eio A m b i e n t e . ”
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F a b r íc i^ e r r ã ^ A r a ú jo
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

w a n d e r l e y B e n e d ito d e souza < w a n d e r l e y b s o u z a @ g m a i l. c o m >
q u in ta -fe ira , 3 0 d e j u l h o d e 2 0 2 0 10:24
Fabrício Ferrão A ra ú jo
H é lio Lopes d e A z e v e d o
Re: Q u e s t i o n a m e n t o q u a n t o m u d a n ç a d e v a lo r e m v irtu d e da d u r a ç ã o d o
c o n tra t o

Anexos:

S e n a d o Federal 12 meses(2).pdf; S e n a d o Federal 4 8 m e s e s (2 ).p d f

Bom dia Fabrício.

Em qua., 29 de jul. de 2020 às 09:55, Fabrício Ferrão Araújo <f.arauio@senado.leg.br> escreveu:
Prezado Wanderley,

A praxe da administração pública é realizar a contratação por 12 meses. A contratação ora iniciada, a qual
foi objeto de proposta de preços apresentada pela sua empresa em anexo, foi inicialmente projetada por
essa gestão para 48 meses continuado.

Foi-nos apresentado um elemento novo: o acórdão do TCU número (3.320/13-2® Câmara), a saber: “Voto:
17. Assim, não basta presumir que a contratação por um maior prazo é mais econômica, como ocorreu
neste caso. O prazo contratual deve ser estabelecido considerando-se as circunstâncias de form a objetiva,
fazendo-se registrar no processo próprio o modo como interferem na decisão e quais suas conseqüências.
Tal registro é especialmente importante quando se fizer necessário prazo inicial superior aos doze meses
entendidos como regra por esta Corte, de acordo com sua jurisprudência.... Acórdão 9.3 - determinar ao
Município de Jacarei que, sempre que entender pertinente firm ar contratos a serem executados de form a
contínua com prazo de vigência inicial superior a 12 (doze) meses, utilizando recursos federais, justifique
a o prazo estabelecido, demonstrando os benefícios para a Administração, considerando os aspectos
relacionados a economia, eficiência e eficácia”.

Assim, especialmente no tocante à questão econômica, questiono:

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto por 48 meses - para 12
meses, renováveis na forma da lei 8.666, a proposta de preços apresentada em anexo pode ser
mantida igual? Resposta: NÃO
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor a maior ou a menor, e
como isso se refletiria na proposta em anexo. Resposta: Nesse caso a proposta sofrerá um acrecimo
de 20% sobre os valores apresentados
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Solicito urgência na resposta, para dar andamento interno de forma mais célere possível.

Atenciosamente,

Fabrício Ferrão Araujo
D ir e t o r da SECRAF
SECRAF - Secretaria de E d itoração e Publicações

Senado Federal | Praça dos T rês Poderes | Via N2 |CEP 701 6 5 - 9 0 0 | Brasília DF

T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 3 7 7 7 1 fe rra o @ s e n a d o .le q .b r

SE N A D O
FEDERAL

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o c om o M eio A m b i e n t e . ”
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F a b r íc i^ e r r ã ^ A r a ú jo
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Luciana França < l u c ia n a @ p a n a c o p y . c o m . b r >
q u in ta -fe ira , 3 0 d e j u l h o d e 2 0 2 0 12:35
Fabrício Ferrão A ra ú jo
Re: Q u e s t i o n a m e n t o q u a n t o m u d a n ç a d e v a lo r e m v irtu d e da d u r a ç ã o d o
c o n tra t o

Sinalizador de acompanhamento:
Acom panhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Boa tarde Fabrício,
Em resposta a sua solicitação, informamos que infelizmente não podemos manter a proposta de preços atual
para 12 meses.
Caso a contratação passe de 48 meses para 12 meses, nossa proposta terá um reajuste em torno de 60%.
Atenciosamente,

Luciana França
Panacopy Comércio de Equipamentos
(61) 3326.1600

| (61) 98441-7424

X

Em qua., 29 de jul. de 2020 às 10:00, Fabrício Ferrão Araújo <f arauio@senado.leg.br> escreveu:
Prezados Raphael e Luciana,

A praxe da administração pública é realizar a contratação por 12 meses. A contratação ora iniciada, a qual
foi objeto de proposta de preços apresentada pela sua empresa em anexo, foi inicialmente projetada por
essa gestão para 48 meses continuado.

Foi-nos apresentado um elemento novo: o acórdão do TCU número (3.320/13-2® Câmara), a saber: “Voto:
17. Assim, não basta presumir que a contratação por um maior prazo é mais econômica, como ocorreu
neste caso. O prazo contratual deve ser estabelecido considerando-se as circunstâncias de form a objetiva,
fazendo-se registrar no processo próprio o modo como interferem na decisão e quais suas conseqüências.
Tal registro é especialmente importante quando se fizer necessário prazo inicial superior aos doze meses
entendidos como regra por esta Corte, de acordo com sua jurisprudência.... Acórdão 9.3 - determinar ao
Município de Jacarei que, sempre que entender pertinente firm ar contratos a serem executados de form a
contínua com prazo de vigência inicial superior a 12 (doze) meses, utilizando recursos federais, justifique
a o prazo estabelecido, demonstrando os benefícios para a Administração, considerando os aspectos
relacionados a economia, eficiência e eficácia”.

Assim, especialmente no tocante à questão econômica, questiono:
1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7F8C021400377ED5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.070177/2020-05

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto por 48 meses - para 12
meses, renováveis na forma da lei 8.666, a proposta de preços apresentada em anexo pode ser
mantida igual?
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor a maior ou a menor,
como isso se refletiria na proposta em anexo.

Solicito urgência na resposta, para dar andamento interno de forma mais célere possível.

Atenciosamente,

Fabrício Ferrão Araujo
D ir e t o r da SECRAF
SECRAF - Secretaria de E d itoração e Publicações

Senado Federal | Praça dos T rês Poderes | Via N2 |CEP 701 6 5 - 9 0 0 | Brasília DF

T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 3 7 7 7 1 fe rra o @ s e n a d o .le g .b r

SE N A D O
FEDERAL

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o c om o M eio A m b ie n te .
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício n° 562/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001884/2020-15
Brasília, 03 de agosto de 2020.

À COPAC/SAFIN,
Assunto: Para informação sobre a disponibilidade orçamentária.

Trata o presente processo da prestação de serviços de impressão digital on site,
com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução

operacional,

impressões

coloridas

e

monocromáticas,

software

de

gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Tendo em vista o valor estimado da contratação para 48 (quarenta e oito) meses,
da

ordem

de

R$

24.775.760,64,

conforme

informações

constantes

do

NUP

00100.059078/2020-64, encaminha-se os autos à COPAC para informação sobre a
disponibilidade orçamentária.

Vencida essa etapa, os autos devem ser encaminhados à COATC para
prosseguimento.
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3833 | 3303-1906 | alosenado@senado.gov.br
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SENADO FEDERAL

Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - SAFIN
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário - COPAC
Informação n“ 0326/2020 - COPAC/SAFIN

(04 de agosto de 2020)

Processo n° 00200.001884/2020-15
Documento de referência: Ofício n° 562/2020 - COATC/SADCON (00100.070252/2020-20)
Destinatário: COATC/SADCON

OBJETO DA LICITAÇÃO

Descrição

Prestação de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de
equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional,
impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel.____________________________________________________

Doc. estimativa de custos

00100.059078/2020-64

Instrumento que ampara
atualmente o objeto

CT 2016/0114 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INPORMÁTICA LTDA
CT 2016/0116 - RICOH BRASIL S. A.
(Término da vigência em: 03/10/2020 e 21/11/2020, respectivamente)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ 24.775.760,64

IMPACTO ORÇAMENTARIO POR EXERCÍCIO
Impacto 2020
1
2

Serviços de
Laser/Led

impressão

com

tecnologia

Demais exercícios

375.435,54

5.838.669,90

502.711,49

18.058.943,71

878.147,03

23.897.613,61

Mensal

Serviços de impressão com tecnologia InkJet
Valor total (em R$)

Para fin s de verificação de disponibilidade orçamentária, apurou-se a distribuição do impacto proporcional
da despesa considerando a data fin a l de vigência dos contratos a ser substituídos.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATAÇÕES DO SENADO FEDERAL (SENiC)
Contratação n°

20200216 Aluguel de impressoras digitais para a SEGRAF

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho

01.031.0034.4061.5664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Plano orçamentário

0006 - Produção e Distribuição de Documentos Legislativos

PTRES

167458

Natureza de despesa

339039

UGR

020100 - Secretaria de Editoração e Publicações

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | CEP 70165-900 | Brasília DF
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Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - SAFIN
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário - COPAC
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Informamos que há disponibilidade na referida prosramacão da Lei Orçamentária Anual de 2020 para custear
a despesa em tela.
A fim de otimizar a gestão orçamentária, não serão emitidos pré-empenhos referentes a contratações (licitações
e contratações diretas), uma vez que o controle dessas despesas será realizado por esta COPAC/SAFIN a partir
de relatórios extraídos do Sistema Integrado de Contratações do Senado Federal - SENiC.
Quanto ao impacto no(s) exercício(s) subsequente(s), em observância ao princípio contábil da competência e ao
da anualidade orçamentária, a previsão de recursos para custeá-lo constará da respectiva proposta orçamentária
do Senado Federal.

Felipe José Cardoso A vezani
Analista Legislativo
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

EDITAL
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1.172, de 2020, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução n° 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.001884/2020-15, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, destinada à contratação de empresa para a prestação
de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do
sítio W W W , compras governamental s.gov ,b r.
2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu fiancionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 - A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei n° 8.666/93;
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2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requeri do. php:
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis:
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 - Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá á respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
2.6 - E vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
CAPÍTULO III - DA VISTORIA
3.1 - E facultado á licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações
do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis,
contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos
equipamentos.
3.1.1 - A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h ás 18h,
pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777, ou por meio do e-mail
segraf@senado.leg.br.
3.1.2 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1 - A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente), ou carta assinada
por algum sócio / preposto da empresa;
3.1.3.2 - Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço de
Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações.
3.3 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser
contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 - Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado ás informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
4.3.1 - Prazo de instalação dos equipamentos: de 60 (sessenta) dias corridos para o
Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da assinatura
do contrato.
4.4 - A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5 - No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.5.1 - A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto
no item 12.3 do edital.
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4.5.2 - Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
4.6 - Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.8 - A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n° 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, á conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante ás sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.10 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.11 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.11.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.12 - A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovemamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chaf’).
5.2.1 - Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br. sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chaf’ e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe á licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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5.4 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
5.5 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão serà suspensa automaticamente e terà reinicio somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 - O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6 .1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6 .1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;

6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
fiagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.4.1 - Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e no §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
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7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.
7.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequivel por parte do Pregoeiro não
desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.
7.7 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior á
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior áquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas ás exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “capuf’ deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
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http://www.portaldatransparencia.gov.br. para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse beneficio, conforme art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por grupo.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
1 1 . 1 - 0 Pregoeiro solicitará á licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 4 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 - A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 5
do edital.
11.1.2 - A licitante deverá especificar as marcas, os modelos e os fabricantes dos
equipamentos ofertados, bem como as suas documentações técnicas, compostas de:
manuais, folder, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas.
11.1.3 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
11.1.4 - O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.5 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
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11.1.6 - Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
11.1.7 - A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada,
á parcela ou á totalidade de remuneração.
11.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto á adequação ás
especificações técnicas do objeto, bem como a compatibilidade dos preços unitários ofertados,
que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens, conforme
informado no Anexo 1.
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar á licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Juridica, e da documentação especificada neste edital.
12.1.1 - Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação ás empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
12.2 - Para fins de habilitação juridica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa juridica.
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12.3 - Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 3.6 deste edital, no ato do cadastram ento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços
compatíveis com o objeto licitado.
a.l) Quanto ás especificações do Grupo 1, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de
impressões coloridas com velocidade mínima de 80 (oitenta) páginas por
minuto e gramatura mínima aceitável de 300gr/m2, não departamental, não
necessariamente com as exatas especificações contidas no Anexo 2 do
edital.
a.2) Quanto as especificações do Grupo 2, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 1 (um) equipamento de formulário
contínuo, sem remalina;
a.2.1) Por se tratar de item não amplamente utilizado no mercado
nacional, será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao
disposto na alínea “a.2”, a locação, por prazo igual ou superior a 24
(vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões preto
e branco com velocidade mínima de 120 páginas por minuto, não
departamental, e não necessariamente com as exatas especificações
contidas no Anexo 2 do edital.
a.3) Para comprovação do quantitativo referido nas alíneas a.l, a.2 e a.2.1,
será admitido o somatório de atestados, concomitantes ou não.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la. Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa fisica.
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12.3.3 - OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.l) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar á licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.1eg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 - O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 - Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á ás sanções previstas neste edital.
12.4.5 - Havendo dúvida razoável quanto á autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
12.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados á Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
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situada na ViaN2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
12.4.6 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
12.5 - Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
12.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
12.5.2 - Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-fmanceira poderão
ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
12.6 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.7 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
12.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual periodo, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006;
12.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado á Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.8 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.8.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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12.9 - Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fi^aude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
12.9.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fi^aude ou burla a
confiasão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c)

data de constituição da nova empresa posterior á data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de
recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

12.9.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude á qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chaf’, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará á licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.9.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender á licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas á outra pessoa jurídica:
a)

inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;

b) relatará o fato á autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauri ente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidóneo.
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CAPÍTULO XIII - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
se a licitante não atender ás exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
13.2 - Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende ás exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XIV - DO RECURSO
14.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 - A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto á
licitante vencedora.
14.1.2 - Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 - O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 - A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 - Não será admitida intenção de recurso quando:
a)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;

b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c)

ostentar caráter meramente protelatório.

14.1.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 - Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente ás
razões recursais no prazo indicado.
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14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatòrio.
14.2.1 - Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
14.3 - Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
14.3.1 - Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados á
autoridade superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 c/c o art. 4.°, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 - O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 - A homologação deste Pregão compete á Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo á(s) vencedora(s) do certame.
CAPÍTULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 - Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 16.1.
16.1.2 - O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
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16.1.3 - Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES
17.1 - A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
serà descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XrV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-à o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 - Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
hcita@senado.leg.br.
18.2 - Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
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18.2.1 - A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
18.3 - Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até ás 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior á data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
18.4.1 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 - As respostas ás impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 - Termo de Referência; Anexo 2 Especificações Técnicas; Anexo 3 - Minuta do Contrato; Anexo 4 - Modelo de Apresentação
de Proposta; Anexo 5 - Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual; e Anexo 6 - Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria.

19.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes á época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
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19.5 - As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
n° 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX - DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília,

de

de 20

.

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

ESPECIFICAÇAO
DO OBJETO

CATSER

Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conforme Anexo 2 do edital.
Item 1- 17353
Item 5 - 17353
Item 2 - 26859
Item 6 - 26859
Item 3 -26751
Item 7 -2 6 8 1 6
Item 4 -2 6 8 1 6
0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a
finalidade de dar maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do
Congresso Nacional, mediante a impressão das publicações oficiais do processo
legislativo, principalmente os diários.

Com 0 decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do
sistema de outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão,
vinculadas com a sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o
sistema de impressão digital tomou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando
estágios intermediários de pré-impressão, com substancial redução de insumos para
JUSTIFICATIVA
offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da
impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas,
entre outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao
sistema convencional de impressão offset.
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A opção pelo serviço de impressão on site mais vantajosa ao Senado se considerarmos
a rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica.
Nesse sistema, também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e
corretiva, à mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar,
também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo
de outsourcing oferece.

ADJUDICAÇÃO

Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a
opção pelo aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção
e mão de obra direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores
críticos de sucesso^ identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:
Menor Preço por Grupo.
G rupo 1
Item

1

Quantidade

Unidade
de medida

1

Serviço

2

200

Página
impressa
(em
milheiros)

3

1

Serviço

QUANTIDADE E
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Especificações
Serviço de impressão
colorida
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão em papéis e
cartões, tipologia folha
solta,
incluindo
disponibilização de 2
equipamentos on site,
instalação
inicial,
confisuracão. serviços
de manutenção, suüorte
técnico.
aüoio
e
execucão ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel,
durante
o
período de 48 meses.
Impressão colorida, em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Serviço de impressão
em PB (monocromia),
tecnologia Laser/Led,
para impressão em
papéis
e
cartões.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88
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500

Página
impressa
(em
milheiros)

tipologia folha solta,
incluindo
disponibilização de 1
equipamento on site,
instalação
inicial,
configuração, serviços
de manutenção, suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel,
durante
o
período de 48 meses.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

40,00

2 0 .000,00

960.000,00

6.214.105,44

Valor total Grupo 1
Grupo 2
Item

Quantidade

Unidade
de medida

Especificações

Serviço

Serviço de impressão.
tecnolosia inkjet. PB
(monocromia) e colorida
(policromia),
com
utilização de formulário
contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
incluindo
disponibilização de I
equipamento on site
instalação
inicial.
confisuracão. serviços
de manutenção, suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento.
inventário
e
contabilização.
fornecimento de peças.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)

199.741,15

199.741,15

9.587.575,20

(R$)
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6

7

3.500

Página
impressa
(em
milheiros)

4.000

Página
impressa
(em
milheiros)

componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
Impressão
colorida
(policromia)
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

18.561.655,20

Valor total do Grupo 2

Valor total da contratação: R$ 24.775,760,64
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Programa de trabalho: 167458
Natureza da despesa: 339039
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), Anexo II do Senado Federal, localizado á Via
SERVIÇOS
N2, Brasilia-DF, CEP 70.165-900, Brasília/DF.

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Para o completo atendimento dos serviços de impressão contratados nos itens 1, 3 e 5,
do presente edital, deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes
requisitos mínimos, sem comprometer o caráter competitivo do certame, objetivando
proporcionar a qualidade necessária á execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais
econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura refiete a necessidade de atendimento ás ordens de serviço que chegam á
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.
ITEM 1 - GRUPO 1: SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA
LASER/LED, PARA IMPRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES, TIPOLOGIA FOLHA
SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS)
1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto, equivalente
a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
1.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
1 .4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1 .6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel offset 75 g/m^;
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1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300 g/m^, para
impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x 660mm, sendo que a
área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A presente gaveta pode ser
substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja, gaveta a ser implementado na
impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
1 .8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que trabalhem
com 8 bits ou mais de processamento;
1.10- Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
1.13 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
1 .1 5 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
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ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
2.1 - A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens com
cobertura média de 55% da página;
2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 1
deste Anexo.;
ITEM 3 - GRUPO 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PB (MONOCROMIA),
TECNOLOGIA LASER/LED, PARA IMPRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES,
TIPOLOGIA FOLHA SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO)
3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por minuto,
equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por
equipamento;
3.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3 .5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
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3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed / air feed / air assisted);
3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
3.12 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
3 .1 4 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”.
3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROXNUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
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ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado no
histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e traços
com cobertura média de 7 % da página;
4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 3 deste
Anexo;
4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado na Cláusula Quarta da minuta de
contrato (Anexo 3 do edital) não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de
24hs (conforme parágrafo décimo da Cláusula Quarta) fica facultado ao Senado Federal
realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo
valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 - GRUPO 2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, TECNOLOGIA INKJET, PB
(MONOCROMIA) E COLORIDA (POLICROMIA), COM UTILIZAÇÃO DE
FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
(DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO):
5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir bilhetagem
em separado, para fins de medição;
5.2 - Velocidade: igual ou superior á 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto, equivalente
a 500 folhas) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
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5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que permita
impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo aceitável),
incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade de homologação
específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema “roll”, que permita utilização de
bobinas com 17” de largura (limite superior mínimo aceitável);
5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4 em
linha;
5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar arquivos
no formato PDF;
5.10 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF,
trifásica. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede elétrica,
cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de energia para
o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;
5 .1 1 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o equipamento com
capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento remoto, impressão com
dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;
5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o uso de
equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000.
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ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS
A4, SOB DEMANDA
6.1 - A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro
com cobertura média de 20% da página;
6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 5 deste
Anexo;
ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
7.1 - A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro,
textos e traços com cobertura média de 5% da página;
7.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
7.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
7.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 5
deste Anexo;
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP
A Contratada deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO
A Contratada deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N"
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
_________ , para a prestação de serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de
equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel.
, durante
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ n°
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________ , e
___________ , com sede n a ____________ , fa x n° (__ ) ___ e (_) __ -___, telefone n°
(__ ) ___ e
-___, CNPJ-MF n ° _______________ /____-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo S r.___________ ,C L ____________ , expedida
pela /
CPF n°. _________ -___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n ° 120 , homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital n ° ___________ do Processo 00200.001884/2020-15, incorporando o edital
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital n° ________ , a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
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funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - fornecer e sempre manter nas dependências da Secretaria de Editoração e
Publicações (SEGRAF) estoque mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para
garantir o abastecimento correspondente a 3 (três) meses de produção, levando em
consideração as estimativas detalhadas nos itens 2, 4, 6 e 7 do Anexo 2 do edital;
VI - utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de acordo com o Art. 33
da Lei n° 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos). Portanto, é de responsabilidade da
CONTRATADA o descarte apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa
promover dano ambiental e o encaminhamento dos materiais descartados para
reciclagem de forma responsável e ambientalmente correta. O descarte deverá ser
evidenciado através de documentação comprobatória de descarte ou destinação
ambientalmente correta das peças/consumíveis;
VII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARAGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá preparar todos os serviços detalhados na Cláusula Quarta deste
contrato, bem como disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados no Anexo 2 do edital
no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado á via N2, Bloco 01, CEP
70.165-900, Brasilia-DF, deixando-os em perfeitas condições para que os serviços contratados
em cada grupo sejam iniciados, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, para o Grupo 1, e
de até 90 (noventa) dias corridos, para o Grupo 2, contados da assinatura do contrato.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão ser novos, de primeiro
uso e em linha de produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia
autenticada da declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão estar devidamente
acondicionados e em caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a permitir completa
segurança durante o transporte.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos equipamentos do Grupo 2. a comprovação da data
de sua fabricação será verificada previamente á instalação nas dependências da SEGRAF e
ratificada no momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação,
registro junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou número de série {serial number). O
SENADO reserva-se ao direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o
equipamento caso a comprovação não seja devidamente efetivada, cabendo á CONTRATADA
substitui-lo, não obstante a aplicação de sanções contratuais.
PARAGRAFO QUARTO - Caso os equipamentos do Grupo 2 sejam novos, de primeiro uso,
a comprovação dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO QUINTO - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente
acondicionados em caixas, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte.
PARAGRAFO SEXTO - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas,
ligações, cabos, barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios
necessário para a descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao SENADO.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes
e controladores de impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.
PARAGRAFO OITAVO - O equipamento será recusado se:
I) Não atender ás especificações técnicas contidas na proposta e na documentação
técnica;
II) Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital da
licitação;
III) Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido recolocados em
perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - A instalação/entrega dos equipamentos fora das especificações
indicadas implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará á disposição da
CONTRATADA para substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento da comunicação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O SENADO, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá
equipe destinada a acompanhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas
disponibilizadas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIM EIRO - O SENADO poderá efetuar a conexão dos
equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis
tecnicamente, sem prejuízo das condições da prestação dos serviços, facultado o
acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser
ajustados de forma que a medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho
deverá ser realizado em conjunto com a equipe técnica do SENADO, de modo que haja o
melhor aproveitamento da mídia utilizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - É vedado á CONTRATADA desinstalar ou manter
inoperante qualquer equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Concluída a instalação e constatado o pleno
funcionamento dos equipamentos no ambiente de rede do SENADO, os itens 1, 3 e 5 serão
atestados provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o atesto provisório, pelo
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gestor responsável pelo contrato, pelo chefe do Serviço de Impressão Digital (SEID) e pelo
coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
de equipamentos e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA iniciará a execução do objeto deste contrato, que compreende serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes
e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para o Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da
assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados no
caput, no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado áviaN 2, 70.165-900, Brasilia-DF, CEP.
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. MANUTENÇÃO. SUPORTE TÉCNICO. APOIO E
EXECUCÃO OPERACIONAL. REFERENTES AOS ITENS 1. 3 E 5
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerar-se-á, para fins deste contrato, as seguintes definições
gerais:
I) Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas,
ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química,
bem como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
II) Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
III) Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
IV) Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h
ás 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das
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22h de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora
útil).
V) Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o
efetivo restabelecimento do serviço.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção
sité \ isto é, prestados no Serviço de Impressão Digital (SEID) da SEGRAF (Secretaria de
Editorações e Publicações do SENADO), para a realização de manutenções preventivas e
corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao SENADO, por meio de
técnicos especializados e treinados no equipamento.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos de plantão,
munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de
trabalho no SENADO, compreendido em dias úteis, das 7h ás 22h.
PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA considere necessária composição de
estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua acomodação,
dentro das dependências da SEGRAF.
PARAGRAFO SEXTO - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos
disponibilizados ao SENADO.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO através
de solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada
através de comunicação formal entre o SENADO e CONTRATADA, em modelo a ser definido
com o gestor do contrato, prioritariamente o e-mail, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I)

Número de série do equipamento;

II)

Hora de abertura da solicitação;

III) Grau da severidade;
IV)

Anormalidade observada;

V)

Nome do responsável pela solicitação de serviço;

PARAGRAFO OITAVO - O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h ás
22h, em dias úteis, nas dependências da SEGRAF.
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PARAGRAFO NONO - O início atendimento do referente ao restabelecimento do serviço não
poderá ultrapassar 4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo
órgão fiscalizador á CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - O término do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar
o prazo de 24hs, contado a partir do início do atendimento.
I) Caso o prazo para solução definitiva dos chamados abertos dependa do envio
extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá emitir relatório circunstanciado
informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a SEGRAF poderá avaliar
uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do problema.
II) Caso o serviço de manutenção detalhado nesta Cláusula não seja capaz de reestabelecer
os serviços no prazo de 24hs fica facultado ao SENADO realizar a impressões em PB
(monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo valor unitário de impressão
pactuado para o item 4 (Impressão PB - monocromia, em páginas A4, sob demanda).
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A interrupção dos serviços de manutenção, o não
atendimento aos prazos estipulados ou o não atendimento ás chamadas técnicas para
reestabelecimento do serviço ensejarão em aplicação de glosas previstas na Cláusula Sexta
deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a
CONTRATADA comunicará o fato á equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para
o fechamento do chamado, apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser
definido em conjunto com o gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a
duração da manutenção, bem como a hora de abertura e fechamento do chamado.
I) Caso o SENADO não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá
aberto até que seja efetivamente solucionado. Nesse caso, o SENADO informará á
CONTRATADA as pendências relativas á solicitação em aberto.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de
equipamento das dependências da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do
contrato a autorização de saída.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Substituição definitiva de equipamentos: a
CONTRATADA substituirá equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou
recorrentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação pelo órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os
seguintes casos:
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I) ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de um
período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
II) soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse 60 (sessenta) horas
úteis dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
III) apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - No caso de substituição em caráter definitivo dos
equipamentos, devem ser mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do
equipamento original, objeto da proposta da CONTRATADA.
DO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico
ao órgão fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas
que possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas
atividades relacionadas á determinação da configuração mais adequada para implementação de
políticas de segurança de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados,
inclusive em relação á configuração das máquinas alocadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Mudança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se
o direito de solicitar alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA uma vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de
andar/prédio, oportunidade em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de
instalação no novo local em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do
comunicado, não podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
I) O transporte fisico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças de local
solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Relatórios Administrativos: A CONTRATADA deverá
elaborar, encaminhar e manter sob sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela
SEGRAF, em caráter eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
I) Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a semana auferida,
contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada equipamento, com devida
estratificação que permita avaliar o quantitativo referente a cada ordem de serviço que foi
impressa no equipamento.
II) Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês subsequente, que
conterá o número de chamados por equipamento e o período em que o equipamento ficou
em manutenção.
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III) A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos, indicando as
informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes outros dados que
considere importantes para controle próprio.
IV) Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis com o software
Microsoft Excel.
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Por tratar-se de um serviço de impressão, não
caracterizando transferência de uso do bem, compete à CONTRATADA realizar a operação
dos seus equipamentos, com quantos operadores julgar necessários, para atender a execução
das impressões no quantitativo detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - O Serviço de Impressão Digital do SENADO
(SEID) funciona, ininterruptamente, das 7h ás 22h, em dias úteis. Durante esse horário, os
equipamentos devem estar completamente operacionais, salvo manutenções anteriormente
citadas do parágrafo terceiro ao parágrafo décimo sexto desta Cláusula, pois os serviços de
impressão podem ser iniciados e encerrados a qualquer momento, dentro desse horário.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Os serviços de impressão devem ser iniciados
imediatamente, a pedido do Chefe do SEID ou seus superiores e substitutos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Os operadores , além de serem plenamente capazes
de operar os seus respectivos equipamentos de impressão, deverão possuir capacidade técnica
para dialogar com a equipe da SEGRAF quanto a questões técnicas referentes a identificação
de erros de registros e marcações de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de
cada papel, tipologia e gramatura.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao órgão
fiscalizador e ao gestor do contrato uma relação nominal dos operadores que virão ao SENADO
para execução do serviço.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá organizar e fornecer, aos
operadores e técnicos responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e
crachás de identificação, que serão de utilização obrigatória nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo
cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de
segurança determinadas pelo SENADO, instruindo-os quanto á prevenção de incêndios nas
áreas do SENADO e de seus órgãos supervisionados.
I)

O descumprimento das normas acima elencadas faculta ao SENADO a proibição da
entrada do respectivo funcionário nas dependências da Casa.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO A CONTRATADA assumirá toda a
responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxilioalimentação, auxilio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada,
no que couber, a convenção coletiva de trabalho da categoria correspondente, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
durante a vigência dos serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por
omissão destes, ao SENADO ou a terceiros, nas dependências do SENADO.
CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
Ao final de cada mês, será auferida, através de software/sistema/plataforma disponibilizada
pela CONTRATADA, a quantidade de páginas A4 efetivamente produzidas, relativos aos
itens 2, 4, 6 e 7 do contrato, procedimento esse chamado de medição mensal. Apenas a
unidade efetivamente impressa será contabilizada para a medição e referido pagamento.
I) A medição mensal será encaminhada ao SENADO até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações: quantidade de páginas A4
impressas total por equipamento, diferenciando páginas coloridas e preto e branco; custo
do serviço utilizado; tipo de impressão (simples ou duplex); quantidade de consumiveis
utilizados no mês (tintas e cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser
gerado um relatório também em formato estatístico;
PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam definidos os seguintes detalhamentos quanto ás
medições:
I) Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de responsabilidade da
CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor ocasionados por falta de
manutenção no equipamento disponibilizado. Neste caso, será realizado preenchimento
de formulário descrevendo o ocorrido, detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e
assinado por ambas as partes;
II) Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não prosseguir
com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da impressão, cabendo á
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fiscalização do contrato autorizar a continuidade da impressão ou solicitar intervenção
corretiva;
III) Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo do SENADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos
em disposição permitam esta fiancionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se ao
SENADO o direito de fazer uso destas funções.
CLÁUSULA SEXTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente contrato de acordo com o
instrumento de medição de resultados abaixo especificado, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os níveis de serviço apresentados nesta Cláusula têm como
função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante
a contratação.
PARAGRAFO SEGUNDO - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada
como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços.
I - A verificação das ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA
á aplicação de glosa nos pagamentos mensais;
II - O valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de
acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado
Federal__________________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do SENADO e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o
restabelecimento do serviço, após o início do atendimento._____________________
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do do Anexo 2 do edital).___________________
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.____________
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do Anexo 2 do edital).__________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido á ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido á
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do Anexo 2 do edital).____________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO._____________________________________________
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento.____________________________________________
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.___________________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal
da respectiva locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeita a
CONTRATADA, além da aplicação da glosa, á aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira.
PARAGRAFO QUARTO - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos,
decorrentes do não atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos,
autorizam a SEGRAF a realizar a impressão em qualquer outro equipamento independentemente da tecnologia de impressão - existentes no seu parque gráfico.
I - Além do valor estipulado nas glosas das ocorrências 1-8 definidas no parágrafo
segundo desta Cláusula, será calculado o custo total do serviço, de acordo com os
sistemas de custeio da SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
II - Alternativamente, desde que manifestada a concordância e interesse do SENADO,
a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo determinado, as
impressões demandadas pelo SENADO, em qualquer “bureau ” que lhe convier, até que
o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar as referidas glosas, mas
isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao custo do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n°______________ , não sendo
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permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.

Item

Quantidade
estimada

Unidade

Especificação

Preço
unitário
(R$)

Preço
mensal
total (R$)

Preço
total
(R$)

-

PARÁGRAFO PRIM EIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ __________________________ (_______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários á perfeita execução deste contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos dos itens 1,3 e 5 serão realizados mensalmente,
e o período terá início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos, previsto no
parágrafo décimo quarto da Cláusula Terceira.
I - O primeiro e último pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra
no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais pagamentos considerarão período
entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando calendário de 30 dias por
mês.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados
mensalmente conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição
apresentado na Cláusula Quinta.
PARAGRAFO QUARTO - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos
e operadores responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,
até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços
prestados no mês anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas
decorrentes do não cumprimento do instrumento de medição de resultados detalhados na
Cláusula Sexta.
I) A assinatura dos gestores, seja ela fisica ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado neste parágrafo, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para
todos os itens deste contrato;
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II) O SENADO suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais divergências
entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
parágrafo vigésimo da Cláusula Quarta, ou entre esses e os controles que ela venha a
manter, até a completa apuração dos fatos;
III) Relatório com os contadores de cada equipamento / máquina deverá acompanhar a
nota fiscal/fatura.
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo quinto desta Cláusula e á apresentação da garantia na
forma da Cláusula Décima Primeira.
I) A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caberá á CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidões
negativas de débitos estaduais e municipais e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas previstas na Cláusula Décima
Terceira.
PARAGRAFO OITAVO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - Havendo vício a reparar em relação á nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo sétimo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARAGRAFO DÉCIMO - 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 pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sétimo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura
própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = i/365

1 = 6/ 100/ 365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARAGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas
sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior á definida na letra ‘I’ for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 167458 e Natureza de Despesa 339039, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.°_____ .
PARAGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária á conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R $ ___________(
),correspondentea
4,75% ( quatro inteiros e setenta e
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cinco centésimos por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no
Serviço de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual periodo, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARAGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARAGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARAGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
á relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARAGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II - multas aplicadas pelo SENADO á CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
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PARAGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I - Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente á garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
0 período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARAGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal á CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
1 - As retenções de crédito realizadas pelo SENADO para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III - A liberação dos valores retidos fica condicionada á execução plena do contrato ou
á apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita ás seguintes penalidades:
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II - fraudar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidóneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARAGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA á multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos á administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores ás penalidades previstas na referida lei.
PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início á prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal da
respectiva locação - itens 1, 3 e 5 do edital) até o limite de 30 (trinta) dias.
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PARAGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA á multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARAGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sétimo
da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA á multa de 0,05% (meio décimo por cento) a
0,1%) (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARAGRAFO SÉTIMO - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 10%) (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARAGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARAGRAFO NONO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA á multa de 5% ( cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima
Primeira.
PARAGRAFO DÉCIMO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15%o (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato), ressalvadas as hipóteses
especiais dos Parágrafos Segundo, Quarto, Sexto e Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
Décima Quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita á multa correspondente a até 10%o (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
50
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CE P 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 84C0757500378DC2.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.071148/2020-52

SENADO FEDERAL

I I - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituição por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento, sujeita e empresa à multa de 2% (dois por cento) do valor global
do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARAGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional á gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, e diante da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo Terceiro
da Cláusula Décima Quinta.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, por 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, podendo ser prorrogado até
o limite de 60 (sessenta meses), contados da data de sua assinatura, a critério das partes e
mediante termo aditivo, observado o art. 57, II da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando consultada, a manifestação positiva da CONTRATADA
quanto ao interesse na prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 422 do Código
Civil, gera legítima expectativa para o Senado Federal quanto á assinatura do termo aditivo
necessário á formalização da renovação da vigência
PARAGRAFO TERCEIRO - Em atenção ao Parágrafo anterior, exceto diante de fato
superveniente e devidamente justificável, a recusa da CONTRATADA em assinar o termo
aditivo de prorrogação de vigência manifestada após o prazo de 90 (noventa) dias antes do
encerramento da vigência do contrato poderá ensejar:
I - a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, observando-se o disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Décima
Terceira;
II - conforme o interesse da Administração, a rescisão unilateral do contrato, de modo
a, diante da impossibilidade prática de realização de novo procedimento licitatório,
viabilizar a contratação do objeto remanescente do contrato nos termos do art. 24, XI,
da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
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Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasilia-DF,

d e _______________de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA
DIRETOR DA

53
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 84C0757500378DC2.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.071148/2020-52

SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 4
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, á
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI- DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRONICO N“
/
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)________________________
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)___________
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
VALOR
VALOR
ITEM QUANT. UNID.
MARCA
ESPECIFICAÇAO
UNIX.
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

VALOR TOTAL

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo á proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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ANEXO 5
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu, ...................................................................................................... , inscrito(a) no CNPJ
n.° ............................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PUBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP n° 477/2013.

Local e data:_____

Representante legal:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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ANEXO 6
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO

_________________ DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA_________________
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico [Identificação do
Pregão], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF n° [Número do CPF], responsável técnico ou representante da empresa
[Nome da Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], não considero necessário vistoriar o local, pois as informações
constantes do Edital da licitação são suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade
para a plena execução do serviço.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico ou Representante da Empresa)
(CPF n ° :____________________ )
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício n° 571/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001884/2020-15
Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à DGER
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes
e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses, para a Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
Para a finalidade, o Órgão Técnico elaborou o Termo de Referência, NUP
00100.059077/2020-10, que, após modificações foi consolidado no NUP 00100.070177/202005 o qual, se entendido como viável, deve ser aprovado pela autoridade competente. O
Documento de Oficialização de Demanda consta do NUP 00100.016250/2020-95.
A COCVAP, por meio do documento digital n° 00100.059559/2020-70, ratificou
com ressalvas^ a pesquisa de preços, cuja validade é até 29/11/2020. O valor da contratação
para 48 (quarenta e oito meses) de prestação de serviços foi estimado em R$ 24.775.760,64,
conforme NUP 00100.059078/2020-64.
A primeira versão da minuta de edital de Pregão Eletrônico consta do NUP
00100.062690/2020-14. O documento foi submetido á análise prévia da COPELI, que fez
recomendações de alteração no Termo de Referência e na minuta de edital, conforme consta
do NUP 00100.064618/2020-21.
O processo foi então encaminhado á SEGRAF, que se manifestou quanto a minuta
de edital e recomendações da COPELI por meio do NUP 00100.065282/2020-14, e anexou
nova versão do Termo de Referência, NUP 00100.065282/2020-14-1 (ANEXO: 001).
Após os ajustes e atualização em relação á última versão do TR, a nova minuta de
edital, NUP 00100.065677/2020-17, foi encaminhada para análise jurídica.
Por meio do Parecer n° 424/2020-ADVOSF, NUP 00100.068630/2020-13, o
órgão jurídico se manifestou, recomendando o cumprimento dos aspectos formais exigidos
para a regularidade do procedimento licitatòrio, o que está sendo feito por meio deste
documento, e também o disposto a seguir:
Em relação ao Termo de Referência
1) Esclarecer se alguns dos direitos de preferência do art. 5° do Decreto
7.174/2010 é aplicável a esta contratação;
* o
órgão técnico utilizou, p ara o item 6, somente uma das fo n tes previstas no art. 12 do A D G n. 09/2015, qual seja,
fornecedores de produtos ou serviços (inciso IV), declarando no documento de NUP 00100.059079/2020-17, que “Quanto
ao item 6 da nova contratação, o mesmo não guarda relação com nenhum outro contrato público pesquisa e/ou existente no
mercado ”
1
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2) Modificar o objeto da contratação, passando a tratá-lo como prestação de
serviços on site, ao invés de locação;
3) Ajustar o TR para incluir os dispositivos de praxe das contratações com
dedicação exclusiva de mão de obra, uma vez que a contratação envolve mão de
obra residente; verificar a necessidade de alocação de mão de obra adicional e, se
for o caso, definir um número máximo de trabalhadores que poderão ser aceitos,
que deverão ter o mesmo tratamento dos postos já definidos;
4) Apresentar os beneficios técnicos e de gestão da vigência inicial superior a 12
meses, bem como demonstrar concretamente a vantagem econômica dessa opção,
complementando a instrução com informações concretas sobre preços
diferenciados em razão do prazo de vigência estendido;
5) Ajustes relacionados ao Acordo de Nível de Serviço, alterando sua
nomenclatura para Instrumento de Medição de Resultado e fazendo a revisão de
alguns de seus indicadores;
Em relação á minuta de edital
6) Incluir modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria;
7) Rever parágrafo oitavo da Cláusula Sétima da minuta de contrato, com vistas a
exigir, em dispositivo apartado da documentação de regularidade fiscal, relatório
sobre os contadores dos equipamentos;
8) Ajuste no parágrafo décimo da Cláusula de Penalidades, com vistas a
excepcionar também as penalidades especiais dos parágrafos sexto e décimo
segundo daquela Cláusula;
9) Ajustar a vigência contratual para que o marco inicial seja a assinatura do
contrato, abrindo-se a possibilidade de prorrogar a contratação por até 60
(sessenta meses), tendo em vista que a necessidade dos serviços em questão é
contínua (Lei n° 8,666/93, art. 57, II).
O Órgão Técnico, por meio do NUP 00100.070176/2020-52, informou as
adequações que foram feitas no Termo de Referência para atender ás recomendações
jurídicas, e inseriu, como anexo do mesmo documento, o novo Termo de Referência com as
marcações das alterações realizadas. No NUP 00100.070177/2020-05 foi inserida a versão
definitiva do TR, sem as citadas marcações, para futura aprovação pela autoridade
competente.
Relacionamos a seguir, resumidamente, as alterações feitas pela SEGRAF na nova
versão do Termo de Referência:
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1) Quanto ao direito de preferência, o órgão técnico afirmou não conhecer o
dispositivo legal com profundidade para realizar manifestação terminativa.
Informou, entretanto, que os equipamentos componentes e peças das respectivas
tecnologias da contratação são de empresas estrangeiras, não havendo tecnologia
nacional compatível;
2) Em relação a alteração do objeto, foram ajustados os elementos do TR para
deixar claro que se trata de contratação de serviço de impressão on site. Também
foi incluída a possibilidade de prorrogação do contrato por até 60 meses, por
tratar-se de serviço contínuo;
3) Quanto à alocação de mão de obra, deixa claro que não se trata de mão de obra
exclusiva, mas que foram eliminados os elementos que poderiam suscitar dúvidas
quanto à existência de mão de obra residente. Desse modo, competirá a empresa
alocar operadores na forma, frequência e quantidade que achar conveniente,
permitindo que o trabalho seja realizado no período entre 7h e 22h, de forma
ininterrupta. Foram mantidas as regras de acesso ao Senado e melhor identificação
dos funcionários, quais sejam, exigências de uniforme e uso de crachás nas
dependências do Senado e identificação prévia dos funcionários da Contratada.
4) Em relação á vigência inicial superior a 12 meses, foi alterada a justificativa
constante do Termo de Referência, trazendo elementos relativos aos benefícios
relacionados a aspectos econômicos, de eficiência e eficácia. Ressaltou-se que
essa é orientação acerca de adoção de prazos maiores já havia sido estudada,
explanada e identificada pelo MPOG quanto ao serviço de outsourcing de
impressão. Quanto aos aspectos econômicos, impende registrar que a SEGRAF
informou, no item 13.1.2 do TR, NUP 00100.070177/2020-05, que caso o
contrato fosse realizado por 12 meses, renováveis na forma da lei, o novo custo
médio estimado seria, aproximadamente 20-28% maior do que o modelo aqui
proposto, com vigência inicial de 48 meses. Foi inserido no TR, o Anexo I comprovação de vantajosidade para realizar contratação por 48 meses;
5) Quanto ás alterações relativas ao Instrumento de Medição de Resultado, foi
feito o ajuste da nomenclatura e revisão dos indicadores, conforme explicação
detalhada no citado documento.
Em relação ás recomendações jurídicas para adequações da minuta de edital, esta
COATC efetuou os ajustes recomendados de sua alçada, bem como as alterações indicadas na
nova versão do Termo de Referência apresentada pela SEGRAF, tendo consignado a versão
definitiva da minuta de edital no NUP 00100.071148/2020-52. Cumpre informar que as
alterações realizadas nesse novo documento foram destacadas na cor amarela, para facilitar
sua identificação, cabendo a Diretoria-Geral deliberar quanto ao retorno á ADVOSF para
análise das alterações realizadas no documento.
Impende registrar que não foi previsto na minuta de edital o direito de preferência
do art. 5° do Decreto n° 7.174/2010 tendo em vista a manifestação da SEGRAF de que que os
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equipamentos componentes e peças das tecnologias da contratação são de empresas
estrangeiras, não havendo tecnologia nacional compatível.
Ressalta-se que a análise dos aspectos jurisprudenciais e judiciais da presente
contratação é de competência da Advocacia do Senado Federal, conforme consta no art. 230,
do Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução n° 13, de 2018).
Por
meio
da
Informação
n°
0326/2020-COPAC/SAFIN,
NUP
00100.071072/2020-65, a COPAC informou que a despesa está prevista no item 20200216 do
Plano de Contratações e que há disponibilidade para custear a despesa em tela na
programação da Lei Orçamentária Anual de 2020. Foi informado ainda que, com vistas á
otimização da gestão orçamentária, ''não serão emitidos pré-empenhos referentes a
contratações (licitações e contratações diretas), uma vez que o controle dessas despesas será
realizado por esta COPAC/SAFIN a partir de relatórios extraídos do Sistema Integrado de
Contratações do Senado Federal -SE N iC ”. E ainda, que “quanto ao impacto no(s)
exercicio(s) subsequente(s), em observância ao princípio contábil da competência e ao da
anualidade orçamentária, a previsão de recursos para custeá-lo constará da respectiva
proposta orçamentária do Senado Federal”.
Destaca-se ainda que, conforme decisão exarada pela Senhora Diretora-Geral,
NUP 00100.149763/2019-48, será adotado o modo de disputa “aberto e fechado” na etapa de
lances da presente licitação.
Vale esclarecer ainda que, conforme redação do inciso II do parágrafo primeiro do
art. 11 do Anexo V da Resolução n° 13 de 2018, é de competência do Presidente da COPELI
a distribuição dos processos licitatórios entre os Pregoeiros nomeados.
Quanto á instrução processual, encontram-se pendentes a autorização do certame,
aprovação do termo de referência, deliberação quanto á pesquisa de preços, aprovação da
minuta de edital e designação dos gestores e fiscais do contrato.
Posto isso, em conformidade com o disposto no Anexo V da Resolução n° 13 de
2018, sugerimos submeter os autos á consideração da Diretoria-Geral para conhecimento do
parecer jurídico e encaminhamento á Primeira Secretaria com vistas a:
a) Autorização do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico;
Cumprida essa etapa, compete á Diretoria-Geral, em cumprimento ao disposto no
Anexo V da Resolução n° 13 de 2018:
a) Aprovação do Termo de Referência, NUP 00100.070177/2020-05, nos termos
propostos, que contempla a justificativa para o prazo de vigência contratual
superior a 12 meses;
b) Deliberação quanto ao retorno dos autos á ADVOSF para análise das alterações
realizadas na versão definitiva da minuta de edital;
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c) Deliberação quanto à aceitabilidade da pesquisa de preços, ratificada com
ressaltas pela COCVAP, observadas as justificativas apresentadas pelo Órgão
Técnico no NUP 00100.059079/2020-17 em cumprimento ao parágrafo 4° do
art. 12 do ADG 9/2015;
d) Autorização da respectiva despesa no valor de R$ R$ 24.775.760,64 (vinte e
quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e
sessenta e quatro centavos), para 48 (quarenta e oito meses) de contratação, que
está prevista no item 20200216 do Plano de Contratações;
e) Designação dos gestores e fiscais do contrato, indicados no item 21 do Termo
de Referência, NUP 00100.070177/2020-05; e
f) Aprovação da minuta de edital de pregão eletrônico, NUP 00100.071148/202052, nos termos propostos.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT
De acordo.
A consideração do Senhor Diretor da SADCON.
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
De acordo.
A Diretora-Geral, para deliberação.
(Assinado eletronicamente)
Rodrigo Galha
Diretor da SADCON
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Assunto: Autorização de certame licitatório. Serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de
equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, durante 48
(quarenta e oito). Item 20200216 do Plano de
Contratações
Valor
máximo
estimado:
R$24.775.760,64. Aprovações e autorizações da
Diretoria-Geral e da Primeira-Secretaria.

Senhora Diretora-Geral,

Cuidam os autos de proposta para realização de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR
PREÇOPOR GRUPO destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão
digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
fiancionamento, exceto papel, consoante especificações contidas na minuta de edital^
No Termo de Referência^, a Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF, justificou a
necessidade da presente contratação, nos termos seguintes:
O sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
(SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional,
mediante a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os
diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes vantagens
em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão
digital tomou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de
pré-impressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdicio e mão de
obra. A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da impressão
offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de impressão
digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de publicações sob
' NUP 00100.071148/2020-52
2 NUP 00100.070177/2020-05
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demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre outros, ao custo e
tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema convencional de
impressão offset.
A opção pelo serviço de impressão on site mais vantajosa ao Senado se considerarmos a
rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. Nesse
sistema, também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à
mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumiveis. Deve-se avaliar, também, a gestão
sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um comparativo
qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo aluguel da
solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra direta pela
CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing.

Por meio do Ofício n° 571/2020^, a COATC/SADCON demonstrou a regularidade da
instrução, com destaque para as seguintes informações e documentos carreados aos autos:
Para a finalidade, o Órgão Técnico elaborou o Termo de Referência, NUP
00100.059077/2020-10, que, após modificações foi consolidado no NUP 00100.070177/202005 o qual, se entendido como viável, deve ser aprovado pela autoridade competente. O
Documento de Oficialização de Demanda consta do NUP 00100.016250/2020-95.
A COCVAP, por meio do documento digital n° 00100.059559/2020-70, ratificou com
ressalvas 1 a pesquisa de preços, cuja validade é até 29/11/2020. O valor da contratação para
48 (quarenta e oito meses) de prestação de serviços foi estimado em R$ 24.775.760,64,
conforme NUP 00100.059078/2020-64.
[...]

Por meio do Parecer n° 424/2020-ADVOSF, NUP 00100.068630/2020-13, o órgão jurídico se
manifestou, recomendando o cumprimento dos aspectos formais exigidos para a regularidade
do procedimento licitatório, o que está sendo feito por meio deste documento, e também o
disposto a seguir:
Em relação ao Termo de Referência
1) Esclarecer se alguns dos direitos de preferência do art. 5° do Decreto 7.174/2010 é
aplicável a esta contratação;
2) Modificar o objeto da contratação, passando a tratá-lo como prestação de serviços
on site, ao invés de locação;
3) Ajustar o TR para incluir os dispositivos de praxe das contratações com dedicação
exclusiva de mão de obra, uma vez que a contratação envolve mão de obra residente;
verificar a necessidade de alocação de mão de obra adicional e, se for o caso, definir
um número máximo de trabalhadores que poderão ser aceitos, que deverão ter o
mesmo tratamento dos postos já definidos;
4) Apresentar os beneficios técnicos e de gestão da vigência inicial superior a 12
meses, bem como demonstrar concretamente a vantagem econômica dessa opção.

3 00100.071276/2020-04
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complementando a instrução com informações concretas sobre preços diferenciados
em razão do prazo de vigência estendido;
5) Ajustes relacionados ao Acordo de Nível de Serviço, alterando sua nomenclatura
para Instrumento de Medição de Resultado e fazendo a revisão de alguns de seus
indicadores;
O Órgão Técnico, por meio do NUP 00100.070176/2020-52, informou as adequações que
foram feitas no Termo de Referência para atender às recomendações jurídicas, e inseriu, como
anexo do mesmo documento, o novo Termo de Referência com as marcações das alterações
realizadas. No NUP 00100.070177/2020-05 foi inserida a versão definitiva do TR, sem as
citadas marcações, para fiatura aprovação pela autoridade competente.
Relacionamos a seguir, resumidamente, as alterações feitas pela SEGRAF na nova versão do
Termo de Referência:
1) Quanto ao direito de preferência, o órgão técnico afirmou não conhecer o
dispositivo legal com profiandidade para realizar manifestação terminativa. Informou,
entretanto, que os equipamentos componentes e peças das respectivas tecnologias da
contratação são de empresas estrangeiras, não havendo tecnologia nacional
compatível;
2) Em relação a alteração do objeto, foram ajustados os elementos do TR para deixar
claro que se trata de contratação de serviço de impressão on site. Também foi incluída
a possibilidade de prorrogação do contrato por até 60 meses, por tratar-se de serviço
contínuo;
3) Quanto à alocação de mão de obra, deixa claro que não se trata de mão de obra
exclusiva, mas que foram eliminados os elementos que poderiam suscitar dúvidas
quanto à existência de mão de obra residente. Desse modo, competirá a empresa
alocar operadores na forma, frequência e quantidade que achar conveniente,
permitindo que o trabalho seja realizado no período entre 7h e 22h, de forma
ininterrupta. Foram mantidas as regras de acesso ao Senado e melhor identificação
dos fiancionários, quais sejam, exigências de uniforme e uso de crachás nas
dependências do Senado e identificação prévia dos fiincionários da Contratada.
4) Em relação á vigência inicial superior a 12 meses, foi alterada a justificativa
constante do Termo de Referência, trazendo elementos relativos aos benefícios
relacionados a aspectos econômicos, de eficiência e eficácia. Ressaltou-se que essa é
orientação acerca de adoção de prazos maiores já havia sido estudada, explanada e
identificada pelo MPOG quanto ao serviço de outsourcing de impressão. Quanto aos
aspectos econômicos, impende registrar que a SEGRAF informou, no item 13.1.2 do
TR, NUP 00100.070177/2020-05, que caso o contrato fosse realizado por 12 meses,
renováveis na forma da lei, o novo custo médio estimado seria, aproximadamente 2028% maior do que o modelo aqui proposto, com vigência inicial de 48 meses. Foi
inserido no TR, o Anexo I - comprovação de vantajosidade para realizar contratação
por 48 meses;
5) Quanto ás alterações relativas ao Instrumento de Medição de Resultado, foi feito o
ajuste da nomenclatura e revisão dos indicadores, conforme explicação detalhada no
citado documento.
Em relação ás recomendações jurídicas para adequações da minuta de edital, esta COATC
efetuou os ajustes recomendados de sua alçada, bem como as alterações indicadas na nova
versão do Termo de Referência apresentada pela SEGRAF, tendo consignado a versão
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definitiva da minuta de edital no NUP 00100.071148/2020-52. Cumpre informar que as
alterações realizadas nesse novo documento foram destacadas na cor amarela, para facilitar
sua identificação, cabendo a Diretoria-Geral deliberar quanto ao retomo à ADVOSF para
análise das alterações realizadas no documento.
Impende registrar que não foi previsto na minuta de edital o direito de preferência do art. 5° do
Decreto n° 7.174/2010 tendo em vista a manifestação da SEGRAF de que que os
equipamentos componentes e peças das tecnologias da contratação são de empresas
estrangeiras, não havendo tecnologia nacional compatível.
[...]

Por meio da Informação n“ 0326/2020-COPAC/SAFIN, NUP 00100.071072/2020-65, a
COPAC informou que a despesa está prevista no item 20200216 do Plano de Contratações e
que há disponibilidade para custear a despesa em tela na programação da Lei Orçamentária
Anual de 2020. Foi informado ainda que, com vistas á otimização da gestão orçamentária,
“não serão emitidos pré-empenhos referentes a contratações (licitações e contratações diretas),
uma vez que o controle dessas despesas será realizado por esta COPAC/SAFIN a partir de
relatórios extraidos do Sistema Integrado de Contratações do Senado Federal -SENiC”. E
ainda, que “quanto ao impacto no(s) exercicio(s) subsequente(s), em observância ao principio
contábil da competência e ao da anualidade orçamentária, a previsão de recursos para custeálo constará da respectiva proposta orçamentária do Senado Federal”

Por derradeiro, o Senhor Diretor da SADCON encaminhou os autos para as deliberações e
demais atos necessários ao seguimento do certame, em conformidade com o disposto no Anexo V do
Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução n° 13/2018 do Senado Federal.
Cabe ressaltar que o prosseguimento do feito está condicionado à deliberação do
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, autoridade a quem cabe decidir quanto à realização
do certame licitatório, nos termos propostos, consoante o disposto no art. 7°, inciso I, alínea “a”.
Anexo V, do RASF"^.
Ante o exposto, esta Assessoria Técnica esposa o entendimento manifestado pelo Senhor
Diretor da SADCON, opinando favoravelmente ao seguimento do processo.
A consideração de Vossa Senhoria.
Diretoria-Geral, 6 de agosto de 2020.
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Kleber Minatogau
Assessor Técnico

Tahmineh Maria Shokranian de Mello
Assessora Técnica

Art. 7° No âmbito das contratações do Senado Federal, compete ao Primeiro-Secretârio: I - autorizar procedimentos
licitatórios: a) para serviços e demais aquisições, a partir do valor estabelecido para a modalidade concorrência;
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De acordo. Acolho a informação técnica e, com fundamento no art. 9°, III, IV, VI e
VIII, Anexo V, do Regulamento Administrativo, consolidado pela RSF n° 13/2018,
passo a decidir:
1

DISPENSO o retorno dos autos à ADVOSF, considerando que o órgão

técnico respondeu satisfatoriamente as recomendações assinaladas no Parecer n°
424/2020-ADVGSF;
2.

APROVO o Termo de Referência, documento n° 00100.070177/2020-05, nos

termos propostos, que contempla a justificativa para o prazo de vigência contratual
superior a 12 meses;
3.

AUTORIZO a despesa no valor máximo de R$24.775.760,64 (vinte e quatro

milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e
quatro centavos), para 48 (quarenta e oito meses) de contratação, que está prevista no
item 20200216 do Plano de Contratações;
4

APROVO

a minuta

de

edital

de

pregão

eletrônico,

documento

n°

00100.071148/2020-52, nos termos propostos;
5.

DESIGNO os gestores e fiscais indicados na PDG anexa;

6.

ACEITO a pesquisa de preços, ratificada com ressaltas pela COCVAP,

observadas as justificativas apresentadas pelo Órgão Técnico no documento n°
00100.059079/2020-17, em cumprimento ao parágrafo 4° do art. 12 do ADG 9/2015.

Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, para
deliberar quanto á conveniência e oportunidade de realização do certame licitatòrio,
nos termos do art. 7°, Anexo V, do RASF.
Havendo deliberação favorável ao seguimento do certame, encaminhem-se os autos á
SEPUGP e á SADCON para as providências pertinentes.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL
N" 1777 de 2020

A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida
pelo art. 9°, inciso VIII, do Anexo V do Regulamento Administrativo, consolidado pela RSF n°
13/2018, e tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.001884/2020-15,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores Hélio Lopes de Azevedo, matrícula 36393, e Fabrício Ferrão
Araújo, matrícula: 269521, respectivamente, como gestor titular e gestor substituto do(s) contrato(s)
que se originar(em) do referido processo.
Art. 2° Designar o servidor titular do Serviço de Impressão Digital (SEID/SEGRAF) e seu
substituto imediato como fiscais técnicos da(s) mesma(s) avenças(s).
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de agosto de 2020.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral

\\fs\D GER\ATDGER\2020\DESPACHOS\l° SECRETARIA\00200 001884 2020 15 outsourcing impressoras [km].doc

P raça dos Três Poderes | Senado Federal | V ia N 2 | Bloco 10 | CEP: 70165-900 | Brasília-DF
Telefone: +55 (61) 3303-4000 | Fax: +55 (61) 3303-4020 | dger@ senado.gov.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 06F2CC64003795D4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.075727/2020-74

SENADO FEDERAL
Primeira Secretaria

Processo n° 00200.001884/2020-15
Solicitação da Diretoria-Geral de autorização para
realização
de
procedimento
licitatório
na
modalidade pregão eletrônico destinado a
contratação de serviços de impressão digital “on
site”, com disponibilização de equipamentos,
serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, pelo período de 48 meses
consecutivos. Item 0216 do Plano de Contratações
de 2020. Valor máximo estimado: R$ 24.775.760,64.
J^m tvação e autorização._______________________

DECISÃO

A Sra. Diretora-Geral encaminha estes autos à Primeira-Secretaria,
por meio do documento eletrônico n° 00100.071662/2020-98, solicitando
que seja autorizada a realização de pregão eletrônico, do tipo menor preço
por grupo, para contratação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico,

apoio

e

execução

operacional,

impressões

coloridas

e

monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos, consoante especificações contidas na minuta de edital
(documento n° 00100.071148/2020-52).
A Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF) justificou a
necessidade da presente contratação no Termo de Referência, cuja
versão

final

submetida

à

Diretoria-Geral

consta

do

documento

n° 00100.070177/2020-05. No Termo de Referência, informa-se que a
presente contratação substituirá dois contratos atualmente em vigor, que
atendem á SEGRAF: o Contrato n° 114/2016, cujo valor global estimado
original era de R$ 4.686.720,00 (para um período de 48 meses) e cujo
término de vigência se dará em 03/10/2020; e o Contrato n° 116/2016, com
valor global estimado original de R$ 9.360,000,00 (também para 48
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meses) e vigente até 21/11/2020. Os valores citados constam dos
contratos em referência, disponíveis a todos no Portal da Transparência
do Senado Federal (em ambos instrumentos contratuais, os valores
localizam-se no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta).
A Advocacia do Senado Federal manifestou-se por meio do Parecer
n° 424/2020-ADVOSF

(doc.

n° 00100.068630/2020-13),

consignando

recomendações que levaram a ajustes no Termo de Referência
promovidos pela Secretaria de Editoração e Publicações (conforme doc.
n° 00100.070176/2020-52) e, como conseqüência, também na minuta de
edital.
Dentre as recomendações da Advocacia da Casa dirigidas ao Órgão
Técnico (SEGRAF), deve-se destacar quatro pontos: 1) necessidade de
se esclarecer se o direito de preferência do art. 5° do Decreto 7.174/2010
é aplicável ou não à presente contratação; 2) necessidade de ajustes no
objeto da contratação, passando a tratá-lo como prestação de serviços on
site, ao invés de “locação” , como constava no Termo de Referência
analisado pela Advocacia; 3) considerando que a contratação, nos termos
propostos originalmente, envolve dedicação exclusiva de mão de obra, há
necessidade de alterações no Termo de Referência e na minuta de edital;
e 4) necessidade de que venham aos autos novas informações para
justificar contratação com vigência inicial superior a 12 meses.
Em relação aos pontos destacados, consta da instrução dos autos
as seguintes informações (em especial, da manifestação da Secretaria de
Editoração e Publicações, doc. n° 00100.070176/2020-52; e da Secretaria
de Administração de Contratações, Ofício n° 571/2020-COATC/SADCON,
doc. n° 00100.071276/2020-04):
1)

Quanto ao direito de preferência, a SADCON informou que "não

foi previsto na minuta de edital o direito de preferência do art. 5° do Decreto
n° 7.174/2010 tendo em vista a manifestação da SEGRAF de que os
equipamentos componentes e peças das tecnologias da contratação são
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de empresas estrangeiras, não havendo tecnologia nacional compatívef’
(doc. n° 00100.071276/2020-04).
2) A recomendação de se promover ajustes no objeto foi acatada
pela SEGRAF, passando a tratá-lo como prestação de serviços on site, ao
invés de “locação”. Sobre o assunto, verifica-se que o Parecer
n° 014/2017-ADVOSF havia tratado da questão, no âmbito do Contrato
n° 114/2016 (doc. n° 00100.004834/2017-12). Na ocasião, foi esclarecido
que, conforme a definição do Código Civil (art. 565), a locação
compreende a cessão do uso e gozo mediante pagamento; destaca-se
que a transferência do uso é elemento fundamental e característico da
locação. Na contratação atualmente pretendida, a empresa a ser
contratada será a responsável pela operação dos equipamentos. Assim
sendo, o uso não será transferido para o Senado e, portanto, não há como
caracterizar uma locação, restando configurada a prestação de serviços
gráficos on site.
3) A SEGRAF afirmou que a presente contratação não envolve mão
de obra com dedicação exclusiva e promoveu os ajustes necessários para
eliminar eventuais interpretações equivocadas quanto á matéria (conforme
consta do doc. n° 00100.070176/2020-52). Nos termos registrados pela
SADCON, a SEGRAF “deixa claro que não se trata de mão de obra
exclusiva, mas que foram eliminados os elementos que poderiam suscitar
dúvidas quanto à existência de mão de obra residente. Desse modo,
competirá a empresa alocar operadores na forma, frequência e quantidade
que achar conveniente, permitindo que o trabalho seja realizado no
período entre 7h e 22h, de forma ininterrupta. Foram mantidas as regras
de acesso ao Senado e melhor identificação dos funcionários, quais
sejam, exigências de uniforme e uso de crachás nas dependências do
Senado e identificação prévia dos funcionários da Contratada.”
4) Em relação á vigência inicial superior a 12 meses, constata-se
que a SEGRAF esclareceu que a adoção de prazos maiores já havia sido
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estudada pelo MPOG quanto ao serviço de outsourcing de impressão
(Portaria MP/STI n° 20, de 2016). As vantagens para o Senado, do ponto
de vista técnico, de um prazo inicial maior foram detalhados no item 13.1.1
do Termo de Referência (doc. 00100.070177/2020-05). A SEGRAF
também informou (Item 13.1.2 do TR) que, caso o contrato fosse realizado
por 12 meses, renováveis na forma da lei, o novo custo médio estimado
seria, aproximadamente, de 20 a 28% maior do que o modelo proposto,
com vigência inicial de 48 meses.
A

despesa

prevista

para

a

presente

contratação

é

de

R$ 24.775.760,64 (vinte e quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil
setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), para 48 meses
de contratação, conforme informado pela Diretoria-Geral (documento
n° 00100.071662/2020-98). Quanto à competência, verifica-se que o
Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução
do Senado Federal n° 13/2018, na alínea “a” do inciso I do artigo 7° de seu
Anexo V, estabelece que compete ao Primeiro-Secretário autorizar
procedimentos licitatórios para serviços e demais aquisições, a partir do
valor estabelecido para a modalidade concorrência, a qual abrange os
contratos cujo valor seja maior do que R$ 1.430.000,00 (Lei n° 8.666/93,
art. 2 3 ,1, “c”, c/c Decreto n° 9.412/2018). Assim sendo, fica estabelecida a
competência do Primeiro-Secretário neste Processo.
A Sra. Diretora-Geral, no documento eletrônico de encaminhamento
á Primeira-Secretaria,

entendendo pela regularidade do processo,

considerou que a Secretaria de Editoração e Publicações respondeu
satisfatoriamente às recomendações assinaladas no Parecer n° 424/2020ADVOSF; aprovou o Termo de Referência (doc. n° 00100.070177/202005), acatando assim as justificativas para o prazo de vigência contratual
de 48 meses; aprovou a Minuta de Edital (doc. n° 00100.071148/2020-52);
aceitou a pesquisa de preços ratificada com ressalvas pela COCVAP,
observadas as justificativas apresentadas pelo Diretor da SEGRAF (doc.
n° 00100.059079/2020-17); e autorizou a despesa respectiva.
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Quanto ao mérito, verifica-se que a Diretoria-Geral, ao aprovar o
Termo de Referência (doc. n° 00100.070177/2020-05) e, assim, acatar as
justificativas

relacionadas à necessidade da presente contratação

apresentadas pela Secretaria de Editoração e Publicações, reconhece e
confirma o entendimento da área técnica quanto à conveniência e
oportunidade na contratação pretendida, que foi prevista com a devida
antecedência no Plano de Contratações do Senado Federal para 2020,
item n° 0216.
Sendo assim, no exercício da competência estabelecida na alínea
“a” do inciso I do artigo 7° do Anexo V do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, aprovado pela Resolução n° 13/2018, conforme as
razões acima apresentadas e seguro nas informações prestadas pela Sra.
Diretora-Geral no doc. eletrônico n° 00100.071662/2020-98, AUTORIZO a
realização de pregão eletrônico, do tipo menor preco por qrupo.
destinado à contratação de serviços de impressão digital on site,
durante

48

especificações

(quarenta
contidas

e

oito)
na

meses
minuta

consecutivos,
de

edital

consoante
(documento

n° 00100.071148/2020-52).
À DGER para as providências.
Brasília, 19 de agosto de 2020.

Senador s é r g io p e te c ã o
P rim e iro -S e c re tá rio do S enado F e d e ra l
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações
Ofício n° 616/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001884/2020-15
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ao Coordenador da COATC
Assunto: Para conferência, assinatura e marcação da data de abertura do certame
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento
de peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
A
versão final da minuta de edital que consta do documento digital n°
00100.071148/2020-52 foi aprovada pela Senhora Diretora-Geral, na forma do art. 9° do
Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 do Senado Federal, conforme decisão consignada no
documento digital n° 00100.071662/2020-98.
O procedimento licitatório para a contratação, na modalidade Pregão Eletrônico, foi
autorizado
pelo Excelentissimo Senhor Primeiro-Secretário, conforme documento n°
00100.075727/2020-74, nos termos do art. 7°, I, do Anexo V da Resolução n° 13 de 2018.
O

texto da minuta encontra-se disponibilizado no seguinte endereço lógico:

U:\Area compartilhada\Editais licitatórios para publicação\00200.01884
Prestação de serviços de impressão digital on site.docx”.

2020-15

-

Cabe registrar que não foi previsto na minuta de edital o direito de preferência do
art. 5° do Decreto n° 7.174/2010 tendo em vista a manifestação da SEGRAF, no NUP
00100.070176/2020-52, de que todos os equipamentos componentes e peças das tecnologias
da contratação são de empresas estrangeiras, não havendo tecnologia nacional compativel.
Ante o exposto sugere-se o encaminhamento dos autos à COPELI, para conferência,
posterior assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT
De acordo.
A COPELI para conferência, assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
Em 24/08/2020.

(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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ANÁLISE DEFINITIVA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO N2; 00200.001884/2020-15
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel, durante 48 [quarenta e oito} meses consecutivos.
CHECK
X
X
X

X

X

ETAPA/REQUISITOS
Parecer da ADVOSF
Disponibilidade Orçamentária 2019
Minuta de Edital
Aprovação do Termo de Referência
Aprovação da minuta de Edital
Designação dos gestores
Autorização da despesa (R$24.775.760,64)
Autorização do certame

DOC.
00100.068630/2020-13
00100.071072/2020-65
00100.071148/2020-52
00100.071662/2020-98

Portaria de designação dos pregoeiros atualizada

X

Há alguma peculiaridade em relação ao edital E/OU na
data de disponibilização?
Data provável de abertura do certame

X

Pesquisa de preços estará válida?

X

A análise originária foi assinada antes de dezembro de
2019?

X

00100.075727/2020-74
00100.048900/2020-61
fVIA 0451
Não
1 0 /0 9 /2 0 2 0
A pesquisa está válida até
2 9 /1 1 /2 0 2 0
Não. A análise foi assinada
em 1 0/0 7 /20 2 0

FLUXO DAS OBSERVAÇÕES FEITAS PELA COPELI QUANTO AO P R O C E SS O /M IN U T A DE EDITAL
RECOMENDAÇÕES D A COPELI N^ 1, 2 e 3
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

1,2 e 3

Sim

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO OT
ANALISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER

N/A
N/A
N/A

RECOMENDAÇÃO D A COPELI N^ 4
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO

MANIFESTAÇÃO DO OT
4

Não
ANÃLISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER

Conforme
m anifestação
contida
no
docum en to
0 0 1 0 0 .0 6 5 2 8 2 /2 0 2 0 -1 4 . a SEGRAF op to u p or a u m e n ta r
de 12 p a ra 24 m eses o prazo de prestação dos serviços,
p a ra fins de qualificação técnica.
N/A
N/A

RECOMENDAÇÃO D A COPELI N^ 5
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO

MANIFESTAÇÃO DO OT
5

Sim
ANÃLISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER

Foi retirad a da versão final da m in uta de edital a exigência
p re v ia m e n te contida na alínea "a” do ite m 12.3.2
re fe re n te à exigência de com provação de p a trim ônio
líquido mínimo.
N/A
N/A

RECOMENDAÇÃO D A COPELI N^ 6
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RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO

MANIFESTAÇÃO DO OT
6

Sim

ANÃLISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER
RECOMENDAÇÃO D A COPELI
RECOMENDAÇÃO

7

HOUVE
ACATAMENTO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO

MANIFESTAÇÃO DO OT
7

A SEGRAF realizou ajustes no TR com vistas a a d e q u a r o
m odelo p re ten d id o de contratação após p are c e r da
ADVOSF. docum en to 0 0 1 0 0 .0 6 8 6 3 0 /2 0 2 0 -1 3 . Portanto,
os códigos CATSER sugeridos pela COPELI na análise
originária, e m b o ra aceitos pela SEGRAF em u m prim eiro
m om ento, vide v ersão do TR acostad a ao docu m en to
0 0 1 0 0 .0 6 5 2 8 2 /2 0 2 0 -1 4 -1 ANEXO 001. p re cisara m ser
sub stituídos após p a re c e r da ADVOSF, que rejeitou o
m odelo de contratação inicialmente p ro p o sto pela
SEGRAF. A versão final do TR e n contra-se acostada ao
d o cu m en to 0 0 1 0 0 .0 7 0 1 7 6 /2 0 2 0 -5 2 - ANEXO 001.
N/A
N/A

Sim

ANALISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER

Tal qual exposto no q u ad ro da Recomendação 6, acima, a
v e rsã o final do TR foi modificada após análise originária da
COPELI, dado o te o r do p are c e r da ADVOSF, docu m ento
0 0 1 0 0 .0 6 8 6 3 0 /2 0 2 0 -1 3 . que reieitou o m odelo de
co n tratação inicialmente p rop o sto pela SEGRAF. Dessa,
form a a Recomendação 7, em sua concepção original,
re s to u prejudicada, haja vista as alterações prom ovidas
nos códigos CATSER. Cumpre inform ar, no entanto, que os
códigos contidos na versão final do TR e da m inu ta de
edital, estão ativos no catálogo e g u ard a m correlação com
0 objeto da licitação.
N/A
N/A

RECOMENDAÇÕES D A COPELI N^ 8 e 9
RECOMENDAÇÃO

HOUVE
ACATAMENTO?

8e9

Sim

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO OT
ANALISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER

N/A
N/A
N/A

CONCLUSÃO: Salvo melhor juízo, o edital está APTO a ser divulgado.

Senado Federal, em 24 de agosto de 2020.

De acordo.
Nos term os do art. 43 do Ato da Diretoria-Geral n- 09, de 2015,
designo o Pregoeiro FELIPE GUIMARÃES CÔRTES p a ra conduzir o
certam e objeto dos autos, que, em caso de eventuais im pedim entos,
p od erá ser substituído pelos demais Pregoeiros designados pela
Portaria da Diretoria-Geral n - 6 3 2 /2 0 2 0 .
(assinado eletronicamente]
FELIPE GUIMARÃES CÔRTES

Presidente da COPELI
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COM ISSÃO PER M A NENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
EDITAL
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denom inado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1.172, de 2020, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na form a da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Com plem entar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução n° 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.001884/2020-15, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo M ENOR PREÇO POR GRUPO, destinada à contratação de em presa para a prestação
de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
N a data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COM PRASNET.
DATA: 10/09/2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: w w w .compras governamentais .gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
im peça a realização do certame na data marcada, a sessão será rem arcada automaticam ente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
w ww .com prasgovernam entais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de em presa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
1
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAM ENTO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do M inistério da Econom ia (SEGES), por meio do
sítio WWW, compras governam entais.gov .br.
2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ã Secretaria de
Gestão do M inistério da Econom ia (SEGES), onde também deverão inform ar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalm ente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, m unicipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam im pedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. T da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 - A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2,4,1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei n° 8.666/93;
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2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cni.ius.br/im probidade adm /consultar requerido.php:
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico w ww .portaldatransparencia.gov.br/ceis:
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
U nião (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 - Constatada a ocorrência objetiva de um a das hipóteses de im pedim ento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da m atéria
e, eventualmente, a com provação do afastamento dos efeitos da causa im peditiva de
participação no certame.

2.6 - É vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua form a de
constituição.
CAPÍTULO III - DA VISTO RIA
3,1 - É facultado ã licitante interessada em participar deste Pregão, m ediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações
do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência m ínim a 2 (dois) dias úteis,
contados da data m arcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos
equipamentos.
3.1.1 - A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h às 18h,
pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777, ou por meio do e-mail
segraf(g)senado.leg.br.
3.1.2 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá com parecer m uniciado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a em presa ou de procuração.
3.1.3.1 - A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da em presa (no caso de sócio ou gerente), ou carta assinada
por algum sócio / preposto da empresa;
3.1.3.2 - Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço de
Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações.
3.3 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firm ará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de D ispensa de V istoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DO CADASTRAM ENTO DA PROPOSTA E A NEXAÇÃO DOS
D O C UM ENTO S DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivam ente por meio do sistem a eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticam ente
a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser
contratado, conforme o Term o de Referência (Anexo 1).
4.2.1 - Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, com preendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto O fertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
4.3.1 - Prazo de instalação dos equipamentos: de 60 (sessenta) dias corridos para o
Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da assinatura
do contrato.
4.4 - A omissão dos prazos fixados no subitem anterior im plica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5 - No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação com probatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.5.1 - A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistem a apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto
no item 12.3 do edital.
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4,5.2 - Os documentos que com põem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
4.6 - Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistem a eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.8 - A licitante que se enquadre na definição de microem presa ou em presa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Com plem entar n° 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ã conformidade
da proposta ou ao enquadramento como m icroem presa ou em presa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.10 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.11 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâm bulo deste edital.
4.11.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.12 - A apresentação da proposta im plica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na
hora
indicadas
no
preâm bulo
deste
edital,
no
sítio
http://w ww .com prasgovernam entais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a com unicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
5.2.1 - Diante da indisponibilidade m om entânea do campo próprio do sistem a eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita(g)senado.leg.br. sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chat” e relatar o teor das comunicações.
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5.3 - Cabe à licitante acom panhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer m ensagem em itida pelo sistema.
5.4 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico perm anecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
5.5 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticam ente e terá reinicio somente após com unicação
expressa aos participantes no sítio www. compras governam entais. gov .br.
5.6 - O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:

6 .1.1 - as descrições do objeto estiverem em m anifesta desconformidade com o edital;

6 .1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII - DA FO RM ULA ÇÃ O DE LANCES
7.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivam ente por meio do sistema eletrônico, sendo im ediatam ente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao últim o por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
m enor lance registrado, m antendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
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7,4,1 - Para o fim de desem pate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Com plem entar n° 123/2006 e no §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgam ento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor
seja m anifestam ente inexequível.
7,6,1, A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não
desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.
7.7 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS M ICRO EM PRESAS E EM PRESAS DE
PEQ UENO PO RTE
8,1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Com plem entar n° 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a m elhor proposta não tenha sido
ofertada por m icroem presa ou em presa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior ã
m enor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a m icroem presa ou em presa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a m icroem presa ou em presa de pequeno porte mais bem
classificada na form a da alínea anterior, serão convocadas as rem anescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesm o direito.
8.1.2 - N a hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como m icroem presa ou em presa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao
Portal
da Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br. para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante M E/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâm bulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo perm itido como condição para esse benefício, conforme art.
3° da Lei Com plem entar n° 123/2006.
CAPÍTULO IX - DO JULGAM ENTO
9.1 - O critério de julgam ento adotado será o de m enor preço por grupo.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente ã licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgam ento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom panhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITA BILID AD E DA PROPOSTA
1 1 . 1 - 0 Pregoeiro solicitará ã licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 4 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 - A proposta deverá ser enviada acom panhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 5
do edital.
11.1.2 - A licitante deverá especificar as marcas, os modelos e os fabricantes dos
equipamentos ofertados, bem como as suas documentações técnicas, compostas de:
manuais, folder, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas.
11.1.3 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita(g)senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, inform ar no “chat” a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
11.1.4 - O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado m otivadam ente pelo
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Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, m ediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.5 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
11.1.6 - Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
11.1.7 - A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em m anifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada,
ã parcela ou ã totalidade de remuneração.
11.2 - O Pregoeiro exam inará a proposta mais bem classificada quanto ã adequação às
especificações técnicas do objeto, bem como a com patibilidade dos preços unitários ofertados,
que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens, conforme
inform ado no Anexo 1.
11.2.1 - O Pregoeiro poderá prom over diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgam ento da m elhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a com plem entação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e com provação da viabilidade
financeira e econôm ica da oferta.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da docum entação especificada neste edital.
12.1.1 - Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
com plem entar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como M E/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Com plem entar n° 123/2006.
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12,2 - Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas com o “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.

12,3 - Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 3.6 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação com probatória dos seguintes requisitos de habilitação:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços
compatíveis com o objeto licitado.
a ,l) Quanto às especificações do Grupo 1, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de
impressões coloridas com velocidade m ínim a de 80 (oitenta) páginas por
m inuto e gram atura m ínim a aceitável de 300gr/m2, não departamental, não
necessariamente com as exatas especificações contidas no Anexo 2 do
edital.
a,2) Quanto as especificações do Grupo 2, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 1 (um) equipamento de formulário
contínuo, sem remalina;
a,2,l) Por se tratar de item não am plam ente utilizado no mercado
nacional, será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao
disposto na alínea “a.2”, a locação, por prazo igual ou superior a 24
(vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões preto
e branco com velocidade m ínim a de 120 páginas por minuto, não
departamental, e não necessariamente com as exatas especificações
contidas no Anexo 2 do edital.
a,3) Para com provação do quantitativo referido nas alíneas a ,l, a,2 e a,2,l,
será admitido o somatório de atestados, concomitantes ou não.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la. Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔM ICO-FINANCEIRA:
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a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
12.3.3 - OUTROS DOCUM ENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a .l) D eclaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
m enor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
m enor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. T da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato im peditivo, nos termos do § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/1993;
a.3) D eclaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar ã licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita(g)senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, inform ar no “chat” a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 - O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado m otivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, m ediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 - Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
12.4.5 - Havendo dúvida razoável quanto ã autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
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12,4,5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Perm anente de Licitação do Senado Federal,
situada na V ia N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
12,4,6 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
12.5 - Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
12,5,1, Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal e trabalhista deverão estar em nom e da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
12,5,2 - Os documentos relativos ã habilitação técnica e econôm ico-financeira poderão
ser apresentados em nom e da matriz ou da filial.
12.6 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.7 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Com plem entar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, m esm o que esta apresente algum a
restrição.
12.7.1 - Havendo algum a restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
m om ento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
na forma do art. 43, § 1°, da Lei Com plem entar n° 123/2006;
12.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
im plicará a decadência do direito ã contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado ã Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.8 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
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12.8.1 - Excetua-se o documento que, por im posição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
12,9 - N a fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à prim eira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantam ento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
12.9.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilham ento de estrutura hum ana e física entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b)

atuação no mesm o ram o de atividades;

c)

data de constituição da nova em presa posterior ã data de aplicação da sanção
de suspensão/im pedim ento ou declaração de inidoneidade;

d)

compartilham ento ou transferência da m esm a estrutura física, técnica e/ou de
recursos humanos.

e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

12.9.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude ã qualquer sanção
de suspensão temporária, im pedim ento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a um a outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará ã licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e docum entação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.9.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender ã licitante os efeitos das sanções de suspensão
tem porária e/ou im pedim ento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas ã outra pessoa jurídica:
a)

inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
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b)

relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
adm inistrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.

CAPÍTULO XIII - DA D ECLARAÇÃO DA LICITANTE V ENCEDORA
13.1 - Será analisada a proposta da prim eira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro exam inará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
m elhor atenda a este edital.
13.2 - Constatado que a licitante detentora da m elhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XIV - DO RECURSO
14.1 - D eclarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de form a im ediata e motivada, exclusivam ente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 - A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, im plica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
14.1.2 - N a motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reform a ou revisão.
14.1.3 - O Pregoeiro realizará o exame de adm issibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 - A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente m otivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 - Não será adm itida intenção de recurso quando:
a)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;

b)

fundada em m era insatisfação da licitante;

c)

ostentar caráter m eram ente protelatório.

14.1.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivam ente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, tam bém via
sistema, em igual prazo, que com eçará a correr do término do prazo da recorrente.
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14,1,4,1 - Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
CO M PRA SNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista im ediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
14.2.1 - N a análise do recurso, a Administração poderá prom over diligências destinadas
a esclarecer ou com plem entar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
14.3 - Adm itida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
14.3.1 - Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados ã
autoridade superior para julgam ento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor D iretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução n“ 13 de 2018 c/c o art. 4 °, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 - O provim ento do recurso im plicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV - DA A DJUDICAÇÃO E H O M OLO GAÇÃO
15.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao D iretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 - A homologação deste Pregão compete ã Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo ã(s) vencedora(s) do certame.
CAPÍTULO XVI - DA A SSINATURA DO CONTRATO
16,1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito ã contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 - Será perm itida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesm o prazo
indicado no item 16.1.
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16.1.2 - O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
16.1.3 - Caso a licitante não com pareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora m antém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES
17.1 - A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita ã m ulta de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão tam bém sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou com eter fraude fiscal, ficará im pedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de m ulta de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos ã
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito
ao contraditório e à am pla defesa.
CAPÍTULO XVIII - DA IM PU G N AÇ Ã O AO EDITAL
18.1 - A té às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá im pugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivam ente para o endereço eletrônico
licita (g)senado.leg.br.
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18.2 - Com pete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
18.2.1 - A im pugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
18.3 - A colhida a im pugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior ã data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivam ente para o endereço eletrônico licita(a)senado.leg.br.
18.4.1 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - O encaminhamento de proposta por meio do sistem a eletrônico im plica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 - Termo de Referência; Anexo 2 Especificações Técnicas; Anexo 3 - M inuta do Contrato; Anexo 4 - M odelo de Apresentação
de Proposta; Anexo 5 - M odelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual; e Anexo 6 - M odelo de Declaração de D ispensa de Vistoria.
19.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, prom over diligências destinadas a
esclarecer ou com plem entar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 - A inclusão posterior de documentos será adm itida em caráter de com plem entação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 - No julgam ento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
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19.5 - As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
n° 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX - DO FORO
20.1 - Para dirim ir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

Brasília, 25 de agosto de 2020.
FELIPE GUIMARÃES CÔRTES

Pregoeiro
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COM ISSÃO PER M A NENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
ANEXO 1
TERM O D E REFERÊNCIA

OBJETO

ESPECIFICAÇAO
DO OBJETO

CATSER

JUSTIFICATIVA

Contratação de em presa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conform e Anexo 2 do edital.
Item 1- 17353
Item 5 - 17353
Item 2 - 26859
Item 6 - 26859
Item 3 - 26751
Item 7 - 26816
Item 4 - 26816
0 sistema de im pressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi im plantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a
finalidade de dar m aior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do
Congresso Nacional, m ediante a im pressão das publicações oficiais do processo
legislativo, principalmente os diários.
Com 0 decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a im pressão digital, mas especificadamente através do
sistema de outsourcing de impressão. Para cum prir novas diretrizes de impressão,
vinculadas com a sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o
sistema de impressão digital tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando
estágios intermediários de pré-impressão, com substancial redução de insumos para
offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A im pressão digital perm ite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialm ente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da
impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas,
entre outros, ao custo e tempo de execução significativamente m enor se comparado ao
sistema convencional de impressão offset.
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A opção pelo serviço de impressão on site mais vantajosa ao Senado se considerarmos
a rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica.
Nesse sistema, tam bém estão incluídos os custos relativos ã manutenção preventiva e
corretiva, ã mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar,
também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo
de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF m ostra um
comparativo qualitativo entre a com pra de um novo equipamento (insourcing) ou a
opção pelo aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção
e mão de obra direta pela CO NTRATAD A (outsourcing). Após analisados os fatores
críticos de sucesso; identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:
ADJUDICAÇÃO

M enor Preço por Grupo.
G ru p o 1
Item

1

Quantidade

Unidade
de medida

1

Serviço

2

200

Página
impressa
(em
milheiros)

3

1

Serviço

QUANTIDADE E
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Especificações
Serviço de impressão
colorida
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão em papéis e
cartões, tipologia folha
solta,
incluindo
disponibilização de 2
equipamentos on site,
instalação
inicial,
confiauracão. serviços
de manutenção. suDorte
técnico.
aDoio
e
execucão ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel,
durante
o
período de 48 meses.
Impressão colorida, em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Serviço de impressão
em PB (monocromia),
tecnologia Laser/Led,
para impressão em
papéis
e
cartões.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88
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4

500

Página
impressa
(em
milheiros)

tipologia folha solta,
incluindo
disponibilização de 1
equipamento on site,
instalação
inicial,
confiauracão. serviços
de manutenção. suDorte
técnico.
aDoio
e
execucão ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel,
durante
o
período de 48 meses.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

40,00

20.000,00

960.000,00

6.214.105,44

Valor total Grupo 1
Grupo 2
Item

5

Quantidade

1

Unidade
de medida

Especificações

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

Serviço

Serviço de impressão,
tecnoloaia inkiet. PB
(monocromia) e colorida
(policromia),
com
utilização de formulário
contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
incluindo
disponibilização de 1
equipamento on site
instalação
inicial,
confiauracão.
serviços
de manutenção. suDorte
técnico.
aDoio
e
execucão
ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças.

199.741,15

199.741,15

9.587.575,20
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componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.

6

7

3.500

Página
impressa
(em
milheiros)

4.000

Página
impressa
(em
milheiros)

Impressão
colorida
(policromia)
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

Valor total do Grupo 2

18.561.655,20

Valor total da contratação: R$ 24.775,760,64
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Conform e Cláusula D écim a Q uinta da m inuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Conform e Cláusula Sétima da m inuta de contrato (Anexo 3 do edital).

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÃRIA

Program a de trabalho: 167458
Natureza da despesa: 339039

LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), Anexo II do Senado Federal, localizado à V ia
N2, Brasília-DF, CEP 70.165-900, Brasília/DF.

FISCALIZAÇÃO

Conform e Cláusula D écim a Segunda da m inuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Brasília, 25 de agosto de 2020.
FELIPE GUIMARÃES CÔRTES

Pregoeiro
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COM ISSÃO PER M A NENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAM ENTOS
Para o completo atendimento dos serviços de im pressão contratados nos itens 1, 3 e 5,
do presente edital, deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes
requisitos mínimos, sem com prometer o caráter competitivo do certame, objetivando
proporcionar a qualidade necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais
econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gram atura exigida está de
acordo com a grande m aioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gram atura refiete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam ã
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar m aior universo possível de competidores no certame.
ITEM 1 - GRUPO 1: SERVIÇO D E IM PRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA
LASER/LED, PARA IM PRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES, TIPOLOGIA FOLHA
SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPAM ENTOS)
1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
1.2 - V elocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto, equivalente
a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
1.3 - Á rea de impressão: perm itir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
1.4 - G ramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gram atura entre
75g/m2 e 300g/m^ (intervalo mínim o aceitável);
1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gram atura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínim o aceitável);
1.6 - Possuir gavetas/bandejas para arm azenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Ofício, com capacidade total m ínim a de abastecim ento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel offset 75 g/m^;
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1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gram atura m aior ou igual a 300 g/m^, para
impressões de capas e miolos de tamanho igual ou m aior que 323m m x 660mm, sendo que a
área de im agem im pressa m ínim a deve ser de 320m m x 650mm. A presente gaveta pode ser
substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja, gaveta a ser implem entado na
impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
1.8 - Imprimir frente e verso automaticam ente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem ”
(Landscape);
1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que trabalhem
com 8 bits ou mais de processamento;
1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de m ídia de entrada;
1.11 - Possuir sistema de gram peamento automático que perm ita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de TSg/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
1.13 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
1.14.1 - Processador de, no m ínim o 2,4 GHz;
1.14.2 - M em ória RAM de no m ínim o 2 GB;
1.14.3 - Disco Rígido de no m ínimo 1 TB.
1 . 1 5 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
O bservação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departam entais” ou “office”;
1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, X ERO X V ERSANT
180, KONICA C3080, CA NO N C810.
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ITEM 2 - GRUPO 1 DEM ANDA

IM PRESSÕ ES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB

2.1 - A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é um a estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualm ente existentes no Senado Federal;
2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens com
cobertura m édia de 55% da página;
2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 1
deste Anexo.;
ITEM 3 - GRUPO 1 - SERVIÇO D E IM PRESSÃO EM PB (M ONOCROM IA),
TECNO LOG IA LASER/LED, PARA IM PRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES,
TIPOLOGIA FO LHA SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO D E 1 EQUIPAM ENTO)
3.1 - A im pressora deve ser nova, sem uso anterior;
3.2 - V elocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por minuto,
equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por
equipamento;
3.3 - Á rea de impressão: perm itir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
3.4 - G ramatura de papel não revestido: Perm itir impressões em mídias com gram atura entre
75g/m2 e 300g/m^ (intervalo mínim o aceitável);
3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gram atura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínim o aceitável);
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3.6 - Possuir gavetas/bandejas para arm azenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Ofício, com capacidade total m ínim a de abastecim ento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel AP 75 g/m^ e sistem a de alimentação por sucção (vacum feed / air feed / air assisted);
3.7 - Imprimir frente e verso automaticam ente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem ”
(Landscape);
3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de m ídia de entrada;
3.10 - Possuir sistema de gram peamento automático que perm ita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
3.12 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
3.13.1 - Processador de, no m ínim o 2.8 GHz;
3.13.2 - M em ória RAM de no m ínim o 2 GB;
3.13.3 - Disco Rígido de no m ínimo 500 GB.
O bservação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departam entais” ou “office”;
3 . 1 4 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
O bservação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departam entais” ou “office”.
3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, X ERO X NUVERA
144, KONICA 6136P, CA NO N V A RIO PRINT 140.
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ITEM 4 - GRUPO 1 - IM PRESSÕ ES PB (M ONOCROM IA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEM ANDA
4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é um a estimativa mensal, baseado no
histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualm ente existentes no Senado Federal;
4.2 - A tipologia de im pressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e traços
com cobertura m édia de 7 % da página;
4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 3 deste
Anexo;
4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado na Cláusula Quarta da m inuta de
contrato (Anexo 3 do edital) não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de
24hs (conforme parágrafo décimo da Cláusula Quarta) fica facultado ao Senado Federal
realizar a impressões em PB (monocromia) na im pressora colorida (item 1), pelo mesmo
valor unitário de im pressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 - GRUPO 2 - SERVIÇO DE IM PRESSÃO, TECNOLOGIA INKJET, PB
(M ONOCROM IA)
FO RM ULÁRIO

E

COLORIDA

CONTÍNUO

E/OU

(POLICROM IA),
PAPEL

EM

COM

BO BINA

UTILIZAÇÃO
SEM

DE

REM ALINA,

(DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAM ENTO):
5.1 - Perm itir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir bilhetagem
em separado, para fins de medição;
5.2 - Velocidade: igual ou superior ã 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto, equivalente
a 500 folhas) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
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5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem rem alina com que perm ita
impressões em mídias com gram atura entre TOg/m^ e 120g/m^ (intervalo m ínim o aceitável),
incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade de homologação
específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
5.5 - Possuir m ódulo de entrada de alimentação no sistema “roll”, que perm ita utilização de
bobinas com 17” de largura (limite superior m ínim o aceitável);
5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4 em
linha;
5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
5.9 - Possuir com patibilidade com a linguagem A dobe PostScript Nível 3 e interpretar arquivos
no formato PDF;
5 . 1 0 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF,
trifásica. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede elétrica,
cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de energia para
o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;
5 . 1 1 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o equipamento com
capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento remoto, impressão com
dados variáveis, recuperação de arquivos e im posição de páginas;
5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o uso de
equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): X ERO X INKJET TRIVOR, OCÉ
COLO RSTREA M 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000.
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ITEM 6 - GRUPO 2 - IM PRESSÕ ES COLORIDAS (POLICROM IA), EM PÁGINAS
A4, SOB DEM ANDA
6.1 - A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é um a estimativa mensal, baseado
no histórico de im pressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualm ente existentes no Senado Federal;
6.2 - A tipologia de im pressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro
com cobertura m édia de 20% da página;
6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 5 deste
Anexo;
ITEM 7 - GRUPO 2 - IM PRESSÕ ES PB (M ONOCROM IA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEM ANDA
7.1 - A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é um a estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualm ente existentes no Senado Federal;
7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro,
textos e traços com cobertura m édia de 5% da página;
7.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
7.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
7.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 5
deste Anexo;
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTW ARES/RIP
A Contratada deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
im pressão e softwares (equipamentos, PC"s, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; com patibilidade com ambiente
W indows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIM ENTO
A Contratada deverá fornecer e sempre m anter nas dependências da SEGRAF estoque
m ínim o regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecim ento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7 .
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COM ISSÃO PER M A NE NTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
ANEXO 3
M INUTA DE CONTRATO

C O N T R A T O N”
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________ , p ara a prestação de serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de
equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas
e monocromáticas,
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários p ara seu funcionamento, exceto papel.
, d u ra n te
A U N IÃ O , por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denom inado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CN PJ n°
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua D ire to ra -G e ra l,____________ , e
____________ , com sede n a ______________ , fa x n° (___) ___ e ( )
-___ , telefone n°
(__ ) ____ -___ e ____ -___ , CNPJ-M F n ° __________________/____ -__, doravante denom inada
CONTRATADA, neste ato representada pelo S r . ____________ ,C L _____________ , expedida
p e l a /_ , CPF n ° . __________ -___ , resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
P R E G Ã O E L E T R Ô N IC O n ° /20 , hom ologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital n ° ____________ do Processo 00200.001884/2020-15, incorporando o edital
e a proposta apresentada pela CONTRATAD A, docum ento digital n ° _________, a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
C LÁ U SU LA P R IM E IR A - D O O B JE T O
O presente instrum ento tem por objeto a prestação de serviços de im pressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
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funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
C LÁUSULA SEGUNDA - DAS O BRIGAÇÕ ES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATAD A, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - m anter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagam ento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - fornecer e sempre manter nas dependências da Secretaria de Editoração e
Publicações (SEGRAF) estoque mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para
garantir o abastecimento correspondente a 3 (três) meses de produção, levando em
consideração as estimativas detalhadas nos itens 2, 4, 6 e 7 do Anexo 2 do edital;
VI - utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de acordo com o Art. 33
da Lei n° 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos). Portanto, é de responsabilidade da
CO NTRATAD A o descarte apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa
prom over dano ambiental e o encaminhamento dos materiais descartados para
reciclagem de form a responsável e am bientalm ente correta. O descarte deverá ser
evidenciado através de documentação com probatória de descarte ou destinação
am bientalm ente correta das peças/consumíveis;
VII - m anter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo rem unerados única e exclusivam ente
pela CO NTRATAD A e a ela vinculados.
PARÁG RAFO SEGUNDO - A CO NTRATAD A responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁG RAFO TERCEIRO - Não poderá a CO NTRATAD A veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
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PARÁG RAFO QUARTO - A CO NTRATAD A não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁG RAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consum idor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREG A, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE
RECEBIM ENTO DOS EQUIPAM ENTOS
A CO NTRATAD A deverá preparar todos os serviços detalhados na Cláusula Quarta deste
contrato, bem como disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados no Anexo 2 do edital
no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado ã via N2, Bloco 01, CEP
70.165-900, Brasília-DF, deixando-os em perfeitas condições para que os serviços contratados
em cada grupo sejam iniciados, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, para o Grupo 1, e
de até 90 (noventa) dias corridos, para o Grupo 2, contados da assinatura do contrato.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão ser novos, de primeiro
uso e em linha de produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia
autenticada da declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARÁG RAFO SEGUNDO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão estar devidamente
acondicionados e em caixa lacrada, sem sinais de violação, de m aneira a perm itir completa
segurança durante o transporte.
PARÁG RAFO TERCEIRO - No caso dos equipamentos do Grupo 2 . a comprovação da data
de sua fabricação será verificada previamente ã instalação nas dependências da SEGRAF e
ratificada no mom ento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação,
registro junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou número de série {serial number). O
SENADO reserva-se ao direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o
equipamento caso a comprovação não seja devidamente efetivada, cabendo ã CO NTRATAD A
substitui-lo, não obstante a aplicação de sanções contratuais.
PARÁG RAFO QUARTO - Caso os equipamentos do Grupo 2 sejam novos, de primeiro uso,
a com provação dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARÁG RAFO QUINTO - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente
acondicionados em caixas, de m aneira a perm itir com pleta segurança durante o transporte.
PARÁG RAFO SEXTO - M aquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas,
ligações, cabos, barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios
necessário para a descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao SENADO.
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PARÁG RAFO SÉTIM O - A CO NTRATAD A deverá fornecer e instalar todos componentes
e controladores de im pressão e softwares (equipamentos, PC"s, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; com patibilidade com ambiente
W indows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.
PARÁG RAFO OITAVO - O equipamento será recusado se:
I) Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na documentação
técnica;
II) A presentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital da
licitação;
III) A presentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido recolocados em
perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
PARÁG RAFO NONO - A instalação/entrega dos equipamentos fora das especificações
indicadas im plicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará ã disposição da
CO NTRATAD A para substituição no prazo m áxim o de 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento da comunicação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARÁG RAFO DÉCIM O - O SENADO, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá
equipe destinada a acom panhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas
disponibilizadas pela CONTRATADA.
PARÁG RAFO DÉCIM O PRIM EIRO - O SENADO poderá efetuar a conexão dos
equipamentos disponibilizados pela CO NTRATAD A a outros dispositivos compatíveis
tecnicamente, sem prejuízo das condições da prestação dos serviços, facultado o
acom panham ento de tais atividades pela CONTRATADA.
PARÁG RAFO D ÉCIM O SEGUNDO - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser
ajustados de forma que a m edida padrão seja a área respectiva a um a unidade A4. Tal trabalho
deverá ser realizado em conjunto com a equipe técnica do SENADO, de modo que haja o
m elhor aproveitam ento da m ídia utilizada.
PARÁG RAFO DÉCIM O TERCEIRO - É vedado ã CO NTRATAD A desinstalar ou manter
inoperante qualquer equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador.
PARÁG RAFO DÉCIM O QUARTO - Concluída a instalação e constatado o pleno
funcionamento dos equipamentos no ambiente de rede do SENADO, os itens 1, 3 e 5 serão
atestados provisoriam ente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o atesto provisório, pelo
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gestor responsável pelo contrato, pelo chefe do Serviço de Impressão Digital (SEID) e pelo
coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.
PARÁG RAFO DÉCIM O QUINTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
de equipamentos e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIM E D E EXECUÇÃO
A CONTRATADA iniciará a execução do objeto deste contrato, que com preende serviços de
im pressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes
e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para o Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da
assinatura do contrato.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - A CO NTRATAD A deverá prestar os serviços elencados no
caput, no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
localizado ã via N2, 70.165-900, Brasília-DF, CEP.
DOS SERVIÇOS DE IM PRESSÃO. M ANUTENÇÃO. SUPORTE TÉCNICO. APOIO E
EX ECUCÃO OPERACIONAL. REFERENTES AOS ITENS 1. 3 E 5
PARÁG RAFO SEGUNDO - Considerar-se-á, para fins deste contrato, as seguintes definições
gerais:
I) M anutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas,
ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química,
bem como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
II) M anutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso,
com preendendo substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
III) Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de com ponentes, as expensas da CONTRATADA.
IV) Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h
às 22:00hs em dias úteis, podendo com eçar num dia e term inar em outro (exemplo: das
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22h de um a sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas um a hora
útil).
V) Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
com unicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o
efetivo restabelecimento do serviço.
DOS SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO
PARÁG RAFO TERCEIRO - A CO NTRATAD A deverá prestar serviços de manutenção “on
site”, isto é, prestados no Serviço de Impressão Digital (SEID) da SEGRAF (Secretaria de
Editorações e Publicações do SENADO), para a realização de manutenções preventivas e
corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao SENADO, por meio de
técnicos especializados e treinados no equipamento.
PARÁG RAFO QUARTO - A CO NTRATAD A deverá disponibilizar técnicos de plantão,
munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de
trabalho no SENADO, compreendido em dias úteis, das 7h às 22h.
PARÁG RAFO QUINTO - Caso a CO NTRATAD A considere necessária composição de
estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua acomodação,
dentro das dependências da SEGRAF.
PARÁG RAFO SEXTO - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos
disponibilizados ao SENADO.
PARÁG RAFO SÉTIM O - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO através
de solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada
através de comunicação formal entre o SENADO e CONTRATADA, em modelo a ser definido
com o gestor do contrato, prioritariamente o e-mail, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I)

Número de série do equipamento;

II)

Hora de abertura da solicitação;

III)

Grau da severidade;

IV)

Anormalidade observada;

V)

Nom e do responsável pela solicitação de serviço;

PARÁG RAFO OITAVO - O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às
22h, em dias úteis, nas dependências da SEGRAF.
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PARÁG RAFO NONO - O início atendimento do referente ao restabelecim ento do serviço não
poderá ultrapassar 4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo
órgão fiscalizador à CONTRATADA.
PARÁG RAFO DÉCIM O - O término do reestabelecim ento do serviço não poderá ultrapassar
o prazo de 24hs, contado a partir do início do atendimento.
I) Caso o prazo para solução definitiva dos chamados abertos dependa do envio
extraordinário de peças, a CO NTRATAD A deverá em itir relatório circunstanciado
inform ando a detecção do problem a ocorrido e, conforme o caso, a SEGRAF poderá avaliar
um a possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do problema.
II) Caso o serviço de manutenção detalhado nesta Cláusula não seja capaz de reestabelecer
os serviços no prazo de 24hs fica facultado ao SENADO realizar a impressões em PB
(monocromia) na im pressora colorida (item 1), pelo mesm o valor unitário de impressão
pactuado para o item 4 (Impressão PB - monocromia, em páginas A4, sob demanda).
PARÁG RAFO DÉCIM O PRIM EIRO - A interrupção dos serviços de manutenção, o não
atendimento aos prazos estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para
reestabelecim ento do serviço ensejarão em aplicação de glosas previstas na Cláusula Sexta
deste contrato.
PARÁG RAFO D ÉCIM O SEGUNDO - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a
CO NTRATAD A com unicará o fato ã equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para
o fechamento do chamado, apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser
definido em conjunto com o gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a
duração da manutenção, bem como a hora de abertura e fechamento do chamado.
I) Caso o SENADO não confirme a solução definitiva do problema, o chamado perm anecerá
aberto até que seja efetivam ente solucionado. Nesse caso, o SENADO inform ará ã
CO NTRATAD A as pendências relativas ã solicitação em aberto.
PARÁG RAFO DÉCIM O TERCEIRO - Caso haja a im periosa necessidade da retirada de
equipamento das dependências da SEGRAF, a CO NTRATAD A deverá solicitar ao gestor do
contrato a autorização de saída.
PARÁG RAFO DÉCIM O QUARTO - Substituição definitiva de equipamentos: a
CO NTRATAD A substituirá equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou
recorrentes, no prazo m áxim o de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação pelo órgão fiscalizador.
PARÁG RAFO DÉCIM O QUINTO - Consideram -se defeitos freqüentes e recorrentes os
seguintes casos:
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I) ocorrência de seis ou mais defeitos que com prometam seu uso normal, dentro de um
período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
II) soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse 60 (sessenta) horas
úteis dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
III) apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
PARÁG RAFO D ÉCIM O SEXTO - No caso de substituição em caráter definitivo dos
equipamentos, devem ser mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do
equipamento original, objeto da proposta da CONTRATADA.
DO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
PARÁG RAFO D ÉCIM O SÉTIMO - A CO NTRATAD A prestará serviços de suporte técnico
ao órgão fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas
que possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
PARÁG RAFO D ÉCIM O OITAVO - A CO NTRATAD A auxiliará o órgão fiscalizador nas
atividades relacionadas ã determinação da configuração mais adequada para im plem entação de
políticas de segurança de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados,
inclusive em relação ã configuração das máquinas alocadas.
PARÁG RAFO DÉCIM O NONO - M udança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se
o direito de solicitar alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela
CO NTRATAD A um a vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de
andar/prédio, oportunidade em que a CO NTRATAD A irá executar os procedimentos de
instalação no novo local em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do
comunicado, não podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
I) O transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças de local
solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O - Relatórios Administrativos: A CO NTRATAD A deverá
elaborar, encaminhar e m anter sob sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela
fiscalização e acom panham ento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela
SEGRAF, em caráter eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
I) Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a semana auferida,
contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada equipamento, com devida
estratificação que perm ita avaliar o quantitativo referente a cada ordem de serviço que foi
im pressa no equipamento.
II) Relatório mensal de funcionam ento, até o quinto dia útil do mês subsequente, que
conterá o número de chamados por equipamento e o período em que o equipamento ficou
em manutenção.
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III) A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos, indicando as
informações essenciais, podendo a CO NTRATAD A acrescentar a estes outros dados que
considere importantes para controle próprio.
IV) Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis com o software
M icrosoft Excel.
DOS SERVIÇOS DE IM PRESSÃO. APOIO E EXECUÇÃO O PERACIONAL
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O PRIM EIRO - Por tratar-se de um serviço de impressão, não
caracterizando transferência de uso do bem, compete à CO NTRATAD A realizar a operação
dos seus equipamentos, com quantos operadores julgar necessários, para atender a execução
das impressões no quantitativo detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O SEGUNDO - O Serviço de Impressão Digital do SENADO
(SEID) funciona, ininterruptamente, das 7h às 22h, em dias úteis. Durante esse horário, os
equipamentos devem estar com pletam ente operacionais, salvo manutenções anteriormente
citadas do parágrafo terceiro ao parágrafo décimo sexto desta Cláusula, pois os serviços de
im pressão podem ser iniciados e encerrados a qualquer m omento, dentro desse horário.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O TERCEIRO - Os serviços de impressão devem ser iniciados
im ediatamente, a pedido do Chefe do SEID ou seus superiores e substitutos.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O QUARTO - Os o p erado res, além de serem plenamente capazes
de operar os seus respectivos equipamentos de impressão, deverão possuir capacidade técnica
para dialogar com a equipe da SEGRAF quanto a questões técnicas referentes a identificação
de erros de registros e marcações de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de
cada papel, tipologia e gramatura.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O QUINTO - A CO NTRATAD A obriga-se a fornecer ao órgão
fiscalizador e ao gestor do contrato um a relação nominal dos operadores que virão ao SENADO
para execução do serviço.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O SEXTO - A CO NTRATAD A deverá organizar e fornecer, aos
operadores e técnicos responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e
crachás de identificação, que serão de utilização obrigatória nas dependências do SENADO.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O SÉTIM O - A CO NTRATAD A responsabilizar-se-á pelo
cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de
segurança determinadas pelo SENADO, instruindo-os quanto ã prevenção de incêndios nas
áreas do SENADO e de seus órgãos supervisionados.
I)

O descumprimento das normas acima elencadas faculta ao SENADO a proibição da
entrada do respectivo funcionário nas dependências da Casa.
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PARÁG RAFO V IG ÉSIM O OITAVO - A CO NTRA TA D A assumirá toda a responsabilidade
no que se refere a seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação,
auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber,
a convenção coletiva de trabalho da categoria correspondente, isentando o SENADO de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
PARÁG RAFO VIG ÉSIM O NONO - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
durante a vigência dos serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
PARÁG RAFO TRIG ÉSIM O - A CO NTRATAD A responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por
omissão destes, ao SENADO ou a terceiros, nas dependências do SENADO.
CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEM A M ENSAL DE M EDIÇÃO
Ao final de cada mês, será auferida, através de softw are/sistem a/plataform a disponibilizada
pela C O N T R A T A D A , a quantidade de páginas A4 efetivam ente produzidas, relativos aos
itens 2, 4, 6 e 7 do contrato, procedim ento esse cham ado de m edição m en sal. A penas a
unidade efetivam ente im p ressa será con tabilizada para a m edição e referido pagam ento.
I) A medição mensal será encam inhada ao SENADO até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo no m ínim o as seguintes informações: quantidade de páginas A4
impressas total por equipamento, diferenciando páginas coloridas e preto e branco; custo
do serviço utilizado; tipo de impressão (simples ou duplex); quantidade de consumíveis
utilizados no mês (tintas e cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser
gerado um relatório tam bém em formato estatístico;
PA R Á G R A F O PR IM E IR O - Ficam definidos os seguintes detalham entos quanto às
m edições:
I) N ão farão parte da m edição reim pressões resultantes de erros de resp on sabilidade da
CO N T R A T A D A , tais com o falhas e alterações de cor ocasionados por falta de
m anutenção no equipam ento disponibilizado. N este caso, será realizado preenchim ento
de form ulário descrevendo o ocorrido, detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e
assinado por am bas as partes;
II) Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não prosseguir
com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da impressão, cabendo ã
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fiscalização do contrato autorizar a continuidade da impressão ou solicitar intervenção
corretiva;
III) Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo do SENADO.

PARÁG RAFO SEGUNDO - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos
em disposição perm itam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se ao
SENADO o direito de fazer uso destas funções.
CLÁUSULA SEXTA - DO INSTRUM ENTO D E M EDIÇÃO DE RESULTADO S
A CO NTRATAD A deverá prestar os serviços definidos no presente contrato de acordo com o
instrum ento de medição de resultados abaixo especificado, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - Os níveis de serviço apresentados nesta Cláusula têm como
função definir os indicadores de acom panham ento da qualidade dos serviços prestados durante
a contratação.
PARÁG RAFO SEGUNDO - D everá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada
como form a de m ensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços.
I - A verificação das ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CO NTRATAD A
ã aplicação de glosa nos pagamentos mensais;
II - O valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de
acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo m áximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado
Federal________________________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do SENADO e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).___________________________
Observação:___________________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo m áxim o de 24 horas para o
restabelecimento do serviço, após o início do atendimento._______________________
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do do Anexo 2 do edital)._____________________
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
D ata da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo m áxim o de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes._____________
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido ã
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do Anexo 2 do edital)._________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_________________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO._________________________________________________
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._____________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento.________________________________________________
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).__________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:________________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.________________________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).___________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_________________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

PARÁG RAFO TERCEIRO - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal
da respectiva locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeita a
CONTRATADA, além da aplicação da glosa, ã aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décim a Terceira.
PARÁG RAFO QUARTO - A im possibilidade de realizar impressão nos equipamentos,
decorrentes do não atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos,
autorizam a SEGRAF a realizar a impressão em qualquer outro equipamento independentemente da tecnologia de impressão - existentes no seu parque gráfico.
I - Além do valor estipulado nas glosas das ocorrências 1-8 definidas no parágrafo
segundo desta Cláusula, será calculado o custo total do serviço, de acordo com os
sistemas de custeio da SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
II - Alternativamente, desde que m anifestada a concordância e interesse do SENADO,
a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo determinado, as
impressões demandadas pelo SENADO, em qualquer “bureau” que lhe convier, até que
o equipamento esteja novam ente disponível, sem desconsiderar as referidas glosas, mas
isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao custo do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORM A DE PAGAM ENTO
O SENADO pagará ã CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n°________________, não sendo
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perm itida em nenhum a hipótese o pagam ento de serviços não executados ou executados de
form a incompleta.

Item

Quantidade
estimada

Unidade

Especificação

Preço
unitário
(R$)

Preço
mensal
total (R$)

Preço
total
(R$)

PARÁG RAFO PRIM EIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R $ _____________________________ (_________________________), com preendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁG RAFO SEGUNDO - Os pagamentos dos itens 1 ,3 e 5 serão realizados mensalmente,
e o período terá início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos, previsto no
parágrafo décimo quarto da Cláusula Terceira.
I - O primeiro e último pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra
no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais pagamentos considerarão período
entre o dia primeiro e o últim o dia de cada mês, considerando calendário de 30 dias por
mês.
PARÁG RAFO TERCEIRO - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados
m ensalm ente conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição
apresentado na C láusula Quinta.
PARÁG RAFO QUARTO - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos
e operadores responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁG RAFO QUINTO - Para os fins de pagamento, a CO NTRA TA D A deverá apresentar,
até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços
prestados no mês anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas
decorrentes do não cum primento do instrum ento de medição de resultados detalhados na
Cláusula Sexta.
I) A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado neste parágrafo, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para
todos os itens deste contrato;
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II) O SENADO suspenderá o pagam ento de valores relativos a eventuais divergências
entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATAD A, dispostos no
parágrafo vigésimo da Cláusula Quarta, ou entre esses e os controles que ela venha a
manter, até a com pleta apuração dos fatos;
III) Relatório com os contadores de cada equipamento / m áquina deverá acom panhar a
nota fiscal/fatura.
PARÁG RAFO SEXTO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebim ento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo quinto desta Cláusula e à apresentação da garantia na
form a da Cláusula D écim a Primeira.
I) A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula D écim a Prim eira não
im pede o pagam ento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a m edida prevista no
Parágrafo Décim o daquela Cláusula.
PARÁG RAFO SÉTIM O - Caberá ã CO NTRATAD A apresentar, juntam ente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidões
negativas de débitos estaduais e municipais e a Certidão N egativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas previstas na Cláusula D écim a
Terceira.
PARÁG RAFO OITAVO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁG RAFO NONO - Havendo vício a reparar em relação ã nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descum primento pela CO NTRATAD A de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo sétimo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁG RAFO DÉCIM O - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CO NTRATAD A não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sétimo e a data do efetivo pagam ento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura
própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagam ento e a do efetivo pagamento;
VP = V alor da parcela em atraso;
I = índice de com pensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = i/365

1 = 6/100/365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do índice Nacional de Preços ao Consum idor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do prim eiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no últim o período.
PARÁG RAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matem áticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção m onetária serão utilizadas
sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal im ediatam ente posterior ã definida na letra ‘I ’ for igual ou
superior a cinco aum enta-se a casa decimal anterior em um a unidade, e quando for inferior
a cinco perm anecerá a m esm a inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS A CRÉSCIM O S E DAS SUPRESSÕES
A CO NTRATAD A obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ T e 2°, da Lei
n“ 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIM A - DOS RECURSO S ORÇAM ENTÁRIO S
As despesas decorrentes do presente contrato correrão ã conta de dotação orçam entária
classificada como Program a de Trabalho 167458 e N atureza de D espesa 339039, tendo sido
empenhadas mediante a N ota de Em penho n .° _____ .
PARÁG RAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçam entária ã conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIM A PRIM EIRA - DA GARANTIA
A CO NTRATAD A prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R $ ___________ ( __________ ), correspondente a 4,75% ( quatro inteiros e setenta e
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cinco centésimos por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93, em um a das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo M inistério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - A CO NTRATAD A deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do com provante respectivo, exclusivam ente por meio de registro no
Serviço de Protocolo A dministrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no
prazo m áxim o de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, m ediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARÁG RAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁG RAFO TERCEIRO - A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CO NTRATAD A terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, m ediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁG RAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁG RAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁG RAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
ã relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁG RAFO SÉTIM O - A garantia deverá assegurar o pagam ento de:
I - prejuízos advindos do não cum primento do contrato;
II - multas aplicadas pelo SENADO ã CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CO NTRATAD A durante a execução do contrato.
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PARÁG RAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁG RAFO NONO - A CO NTRATAD A que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I - A utorizado pela Administração o parcelam ento da garantia na modalidade caução, a
em presa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente ã garantia.
II - O parcelam ento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
0 período de vigência rem anescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenam ente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁG RAFO DÉCIM O - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal ã CO NTRATAD A para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
1 - As retenções de crédito realizadas pelo SENADO para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da em presa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CO NTRATAD A abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III - A liberação dos valores retidos fica condicionada ã execução plena do contrato ou
ã apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIM A SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou D iretor-Executivo de Contratações
prom over todas as ações necessárias ao fiel cum primento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIM A TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CO NTRATAD A ficará sujeita às seguintes penalidades:
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão tem porária do direito de participar de licitação e im pedim ento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - im pedim ento de licitar e contratar com a União e descredenciam ento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja prom ovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CO NTRATAD A ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. T da Lei n° 10.520/2002, a CO NTRATAD A ainda poderá
ser im pedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a am pla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II - fraudar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - com eter fraude fiscal.
PARÁG RAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CO NTRATAD A ã m ulta de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁG RAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos ã administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁG RAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CO NTRATAD A dê início ã prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada m ulta diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal da
respectiva locação - itens 1, 3 e 5 do edital) até o limite de 30 (trinta) dias.
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PARÁG RAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de algum a parcela, ou sua execução de form a insatisfatória, sujeitará a CO NTRATAD A à multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARÁG RAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sétimo
da Cláusula Sétima, sujeitará a CO NTRATAD A ã m ulta de 0,05% (meio décimo por cento) a
0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o lim ite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décim o Terceiro.
PARÁG RAFO SÉTIM O - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cum ulativamente, m ulta de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadim plida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décim o Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela em presa e im por outras sanções legais cabíveis.
PARÁG RAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁG RAFO NONO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décim a Prim eira sujeitará a C O NTRATAD A ã m ulta de 5% ( cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décim o da Cláusula D écim a
Primeira.
PARÁG RAFO DÉCIM O - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato), ressalvadas as hipóteses
especiais dos Parágrafos Segundo, Quarto, Sexto e Décim o Segundo desta cláusula.
PARÁG RAFO DÉCIM O PRIM EIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁG RAFO DÉCIM O SEGUNDO - A lém das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralm ente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
D écim a Quarta, ficando ainda a CO NTRATAD A sujeita ã m ulta correspondente a até 10% (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁG RAFO DÉCIM O TERCEIRO - N a aplicação das penalidades, a autoridade
com petente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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II - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em m inorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material ã Administração.
PARÁG RAFO DÉCIM O QUARTO - A adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituição por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento, sujeita e em presa ã m ulta de 2% (dois por cento) do valor global
do contrato.
PARÁG RAFO DÉCIM O QUINTO - A m ulta de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁG RAFO DÉCIM O SEXTO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
m ostre desproporcional ã gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade com petente poderá, justificadam ente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décim o Terceiro.
PARÁG RAFO DÉCIM O SÉTIMO - A m ulta aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de am pla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CO NTRATAD A ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhim ento da União.
PARÁG RAFO DÉCIM O OITAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na form a do
parágrafo anterior, será o valor rem anescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIM A QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, e diante da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo Terceiro
da Cláusula D écim a Quinta.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e X VII do artigo 78 da Lei
n“ 8.666/1993.
PARÁG RAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
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PARÁG RAFO TERCEIRO - A rescisão adm inistrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundam entada da autoridade com petente do SENADO.
PARÁG RAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a am pla defesa.
PARÁG RAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ r e 2° do mesm o artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
C LÁUSULA DÉCIM A QUINTA - DA VIG ÊNCIA
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, por 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos após a emissão do Term o de A ceite Definitivo, podendo ser prorrogado até
o lim ite de 60 (sessenta meses), contados da data de sua assinatura, a critério das partes e
mediante termo aditivo, observado o art. 57, II da Lei n° 8.666/1993.
PARÁG RAFO PRIM EIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão m anifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
PARÁG RAFO SEGUNDO - Quando consultada, a manifestação positiva da CO NTRATAD A
quanto ao interesse na prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 422 do Código
Civil, gera legítim a expectativa para o Senado Federal quanto ã assinatura do termo aditivo
necessário ã formalização da renovação da vigência
PARÁG RAFO TERCEIRO - Em atenção ao Parágrafo anterior, exceto diante de fato
superveniente e devidamente justificável, a recusa da CO NTRATAD A em assinar o termo
aditivo de prorrogação de vigência m anifestada após o prazo de 90 (noventa) dias antes do
encerramento da vigência do contrato poderá ensejar:
I - a aplicação de m ulta de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, observando-se o disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula D écim a
Terceira;
II - conforme o interesse da Administração, a rescisão unilateral do contrato, de modo
a, diante da im possibilidade prática de realização de novo procedimento licitatório,
viabilizar a contratação do objeto rem anescente do contrato nos termos do art. 24, XI,
da L e in ° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIM A SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
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A ssim ajustadas, firm am as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que tam bém o subscrevem.
B rasília-D F ,

d e ________________ de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

R EPRESENTANTE
C ONTRATADA

D IRETOR DA
D IRETOR DA
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COM ISSÃO PER M A NE NTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
ANEXO 4
M ODELO DE A PRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntam ente com o instrum ento de outorga de
poderes do representante legal da em presa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI- D A ACEITA BILID AD E DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRONICO N“
/
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)_________________________
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)____________
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não________________________________________________________________________
VALOR
VALOR
ITEM
QUANT.
UNID.
MARCA
ESPECIFICAÇAO
UNIT.
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

VALOR TOTAL

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá inform ar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrum ento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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SENADO FEDERAL

COM ISSÃO PER M A NE NTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
A NEXO 5
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
M ODELO D E DECLARAÇÃO
D ECLARAÇÃO DE CONCO RDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
A CEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇAO
................................................., inscrito(a) no CNPJ
, declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na m inuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORN ECEDO R SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na m inuta do contrato, as quais, em razão do regim e jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP n° 477/2013.

Local e d a ta :______

Representante legal:
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SENADO FEDERAL

COM ISSÃO PER M A NE NTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 083/2020
A NEXO 6
(Processo n” 00200.001884/2020-15)
M ODELO D E DECLARAÇÃO

D ECLARAÇÃO D E D ISPENSA DE VISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico [Identificação do
Pregão], que eu, [Nome com pleto do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF n° [Número do CPF], responsável técnico ou representante da em presa
[Nome da Em presa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], não considero necessário vistoriar o local, pois as informações
constantes do Edital da licitação são suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade
para a plena execução do serviço.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico ou Representante da Empresa)
(CPF n“.:______________________ )
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Poder Judiciário

Poder Legislativo
CÂMARA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DOS DEPUTADO S

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE RESCISÃO

T erm o

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

de

Rescisão

ao

COORDENAÇÃO DE COMPRAS

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

e aceita

pela

103/2019

celebrado

e n tre

o

STF

e

a VR&F

do dia 2 6 /0 8 /2 0 2 0 . Assinatura/Vigência: 2 5 /0 8 /2 0 2 0 . Assinam: pelo STF, Eduardo Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Proc. 5 5 8 .401/2019 ESPÉCIE: 12 T erm o A d itivo da Ata de Registro de Preços n° 8 /2020,
pela

n.

Toledo - Diretor-Geral; pela empresa, Raim undo Fortes de Cerqueira.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

lavrada

C ontrato

EMPREENDIMENTOS LTDA. O bjeto: rescindir, am igavelm ente, o C ontrato 103/2019 a p a rtir

empresa

CMK

SECRETARIA DO TRIBUNAL

AUTOMAÇÃO

COMERCIAL EIRELLI EPP. OBJETO: alteração da Cláusula Prim eira da ARP, para adequação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

de preço. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nS 7.892/2013. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico para

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Registro de Preços n° 2 /2020. PRAZO DE VALIDADE: até 23 de abril de 2021. VALOR TOTAL:

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ 536.049,36 (quin h e n to s e trin ta e seis mil, quarenta e nove reais e trin ta e seis
centavos).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
No processo n9: 2020.00.000005073-8. O bjeto: Contratação de empresa para realização da
EXTRATOS DE TER M O S A D ITIV O S

oficina "M edidas de Prevenção e C ontrole na Assistência O dontológica em Tem pos de

Processo 529.872/2018. ESPÉCIE: C ontrato n9 201 9/1 9 5 .1 - firm a d o com a ONIX COMÉRCIO
SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI. CNPJ n. 10.392.669/0001-20. OBJETO:
serviços de m anutenção preventiva e corretiva

Prestação de

em em pilhadeiras elétricas da marca

Paletrans. AMPARO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei n9 8.6 66 /9 3 . FINALIDADE DO ADITIVO:

COVID-19". C ontratado: O ralm ed Cursos e T reinam entos Ltda. F undam ento Legal: Artig o
25,

Inc. II, da Lei n9 8 .666/93. Valor:

R$ 4.200,00 ( q u a tro

mil e duzentos

reais).

Reconhecim ento de Inexigibilidade: em 2 4 /0 8 /2 0 2 0 , p o r Adaíres Aguiar Lima, Secretária de
Adm inistração. Ratificação: em 2 4 /0 8 /2 0 2 0 , p or Rui M ore ira de Oliveira, Diretor-Geral.

Prorrogação da vigência co n tra tu a l pelo período de 12 meses, contados a p a rtir de.

EXTRATO DE N O TA DE EM P EN H O

0 9 /1 0 /2 0 . VALOR: R$88.697,92.
Nota de Empenho Ordinária n9 2020NE001220, em itida em 24.08.2020. FAVORECIDO:
Processo

102.966/15.

ESPÉCIE: C o n tra to

n9 2016/1 5 2 .6 -

firm a d o

com

a CETRO RM

SERVIÇOS LTDA. CNPJ n. 0 8.307.120/0001-48. OBJETO: prestação de serviços continuados
nas áreas de design para publicidade, exposições, educação à distância e diagram ação de
produtos m ultim íd ia . AMPARO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei n9 8.6 66 /9 3 . FINALIDADE DO

Dental M ed Sul Artigos O dontológicos Ltda. OBJETO: Aquisição de m ateriais odontológicos.
VALOR:

R$

2.314,56.

FUNDAMENTO

LEGAL:

Lei

n9

8 6 6 6 /9 3

e

10520/2002.

PA

2020.00.000003785-5.

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

ADITIVO: Prorrogação da vigência c o n tra tu a l pelo período de 6 meses, contados a p a rtir

SEÇÃO DE CONTRATOS

de. 1 9 /09/20. VALOR: R$2.377.556,24.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 150.242/2015. ESPÉCIE: C ontrato n9 2 0 1 6/149.5- firm a d o com a FORTALEZA
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP. CNPJ n. 38.054.508/0001-45. OBJETO: prestação de
serviços gerais continuados de limpeza e conservação, com fo rn e c im e n to de m ateriais e
equipam entos. AMPARO LEGAL: A rt. 57, inciso II da Lei n9 8.6 66 /9 3 . FINALIDADE DO
ADITIVO: Prorrogação da vigência c o n tra tu a l pelo período de 12 meses, contados a p a rtir
de. 1 9 /09/20; reajuste salarial de 3,2%, reajuste de auxílio alim entação para R$33,62,
reajuste do auxílio o d o nto ló g ico para R$10,63, de co rre nte de convenção coletiva, a p a rtir
de 0 1 /0 1 /2 0 ; reajuste de 3,2222% dos itens un ifo rm e , m ateriais de consumo, m ateriais de
consum o duráveis, e q u ipa m e n tos e EPI, de co rre nte da variação acumulada do IPCA no
período de ago sto /1 8 a ju lh o /1 9 , a p a rtir de 0 1 /0 9 /1 9 . VALOR: R$11.525.930,42.

CT-TSE n9 6 4 /2020, firm a d o e n tre o T ribunal Superior Eleitoral e a empresa Futura
Interiores

e

M o b iliá rio

Panorâm ico

Ltda.

EPP -

CNPJ 0 0.616.615/0001-47.

OBJETO:

Prestação de serviços de troca de reve stim e n to e e sto fa m e n to de poltronas e cadeiras
(itens 3 e 4 do Edital de Licitação-TSE n9 5 0 /2019 - ARP-TSE n9 5 4 /2019). VALOR TOTAL: R$
7.890.00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis n9s 1 0 .520/02 e 8 .666/93. ASSINATURA: 2 5 /8 /2 0 2 0 .
Vigência: a p a rtir da publicação e duração de 120 dias. ASSINAM: Adaires Aguiar Lima,
Secretária de A d m inistração pelo TSE; Fernando Pedro de Brites, Representante Legal, pela
contratada. PA n9 2019.00.000011620-0.
EXTRATO DE RESCISÃO

EXTRATO DE A P O S T IIA M E N T O

Processo 124.058/14. ESPÉCIE: C o n tra to n9 201 5/1 3 0 .3 - firm a d o com a MICROSENS S/A.
CNPJ: n. 78.126.950/0003-16. OBJETO: Prestação de serviços de impressão corporativa.
AMPARO LEGAL: Art. 65, §89, da Lei n. 8.6 66 /9 3 . FINALIDADE DA APOSTILA: Reajuste de
2,1322% do preço contra ta d o , a p a rtir de 3 0 /0 6 /2 0 , com base na variação acumulada do

T erm o de Rescisão do Contrato-TSE n9 02 /20 2 0 , firm a d o e n tre o TSE e a empresa Alfreda
Alim e n to s

e

Serviços

EIRELI

ME,

CNPJ

n9

20.929.241/0001-27.

OBJETO:

rescindir

a m igavelm ente e p o r interesse da A d m inistração o C ontrato TSE n9 02 /20 2 0 , te n d o em
vista as conseqüências da pandemia do Covid-19. FUNDAMENTO: Art. 79, II, da Lei n9
8.666/93. ASSINATURA: 2 5 /0 8 /2 0 2 0 . ASSINAM: Rui M oreira de Oliveira, Diretor-Geral, e

IPCA, no período de ju lh o de 2019a ju n h o de 2020. VALOR: 1.128.831,19.

Valkiria M aria Pinto Braga, Sócia. PA SEI 2018.00.000009249-9.
EXTRATO DE RESCISÃO
EXTRATO DE TE R M O A D IT IV O

Processo

100.518/13.

ESPÉCIE: Term o

de

Rescisão Amigável

(descredenciam ento)

do

C o ntrato n9 2 0 1 7/1 0 1 .0 - firm a d o com a CLEAN DENT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
LTDA. CNPJ: 0 2 .005.849/0001-83. OBJETO: Prestação de serviços de auditoria odontológica
aos beneficiários do programa de assistência à saúde (PRÓ-SAÚDE). AMPARO LEGAL: Art.
79, inciso II, da Lei n9 8.6 66 /9 3 ; e caput das Cláusulas Décima e Décima Prim eira da
avença. DATA DE RESCISÃO: A p a rtir de 1 7 /07 /2 0 .

59 TA ao Contrato-TSE n9 88 /20 1 8 , firm a d o e n tre o TSE e a empresa PHOENIX COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ 12.978.051/0001-71. OBJETO:

contratuais. VALOR DO CONTRATO: R$ 260.140,32. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II,
alínea "d" e § 59, art. 57, inciso II, ambos da Lei n9 8.6 66 /1 9 9 3 e Cláusula Q uatorze do
Contrato-TSE n9 88 /20 1 8 . ASSINATURA: 2 5 /8 /2 0 2 0 . ASSINAM: Rui M oreira de Oliveira,

EXTRATO DE C O N V ÊN IO

Diretor-G eral,

Processo 232.037/20. ESPÉCIE: Convênio n9 2020/0 3 1 .0 - firm a d o com a BANCO ALFA S/A.

pelo TSE; Ronaldo

concedidos aos deputados, servidores, inativos e pensionistas da Câmara dos Deputados.
AMPARO LEGAL: Art. 116, da Lei n. 8.6 66 /9 3 ; Ato da Mesa 182/17; e Portaria n. 2 1 8 /1 8 DG. VIGÊNCIA: 0 6 /1 0 /2 0 a 0 5 /1 0 /2 5 .

PA n9

Alim e n to s

e

Serviços

EIRELI

ME,

CNPJ

n9

20.929.241/0001-27.

OBJETO:

rescindir

SENADO FEDERAL

vista as conseqüências da pandemia do Covid-19. FUNDAMENTO: Art. 79, II, da Lei n9

DIRETORIA-GERAL

8.666/93. ASSINATURA: 2 5 /0 8 /2 0 2 0 . ASSINAM: Rui M oreira de Oliveira, Diretor-Geral, e
Valkiria M aria Pinto Braga, Sócia. PA SEI 2018.00.000009249-9.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CRED EN C IA M EN TO

N9 Processo: 0 0200.001884/2020. O bjeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de im pressão digital onsite, com disponibilização de e q uipam entos, serviços de
apoio e execução operacional,

impressões coloridas e

m onocrom áticas, s o ftw a re de g e renciam ento, inve n tário e contabilização, fo rn e c im e n to de
peças, com p o n e n tes e s u p rim e n tos necessários para seu fu n cio n a m e n to , exceto papel,
d u ra n te 48 meses consecutivos, de acordo com os te rm o s e especificações do edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 2 6 /0 8 /2 0 2 0 das 08h00 às 12hOO e das 14h00 às
17h30. Endereço: Senado Federal - Via N2 - Bloco 16 - 19 Pavim ento. Cep: 70165900, Zona
Cívico-adm inistrativa - BRASILIA/DF ou w w w .c o m p ra sg o ve rn a m e n ta is.g o v.b r/e d ita l/2 0 0 0 1 w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r.

contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

das

pela

T erm o de Rescisão do Contrato-TSE n9 02 /20 2 0 , firm a d o e n tre o TSE e a empresa Alfreda

PREGÃO ELETRÔNICO N? 8 3 /2 0 2 0 - UASG 2 0 0 0 1

Entrega

de Araújo, Sócio,

a m igavelm ente e p o r interesse da A d m inistração o C ontrato TSE n9 02 /20 2 0 , te n d o em

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

5-00083-2020.

M a rin h o

2018.00.0000002428-0.

CNPJ: 0 3 .323.840/0001-83. OBJETO: Consignação em folha de pagam ento dos em préstim os

m anutenção, su p o rte técnico,

Prorrogação da

vigência do c o n tra to pelo período de 2 7 /8 /2 0 2 0 a 2 7 /8 /2 0 2 1 e reequilíbrio dos preços

Propostas:

A b e rtura

das

a

p a rtir

de

Propostas:

2 6 /0 8 /2 0 2 0
1 0 /0 9 /2 0 2 0

às
às

0 8 h00
09h30

no

site

no

site

w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. Inform ações Gerais: Em caso de discordância existente e n tre as
especificações do o b je to descritas no CATSER e as constantes do edital, prevalecerão as

PROCESSO STJ 0 1 3 769/2020. T erm o de C redenciam ento STJ n. 132/2020. CREDENCIADA:
INOVAR ODONTOLOGIA ESTÉTICA E REABILITADORA EIRELI. CNPJ: 09.299.741/0001-90.
OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência e A te n d im e n to à Saúde aos beneficiários do
Programa de Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER. FUNDAMENTO: Artig o 230 da Lei
n. 8.1 12 /9 0 , Lei n. 8 .6 6 6 /9 3 e AD STJ n. 82 /20 0 7 . ASSINATURA: 2 5 /0 8 /2 0 2 0 . VIGÊNCIA:
2 5 /0 8 /2 0 2 0 a 2 4 /0 8 /2 0 2 3 . SIGNATÁRIOS: W a lte r Disney N ole to Costa - SAD/STJ, André
Acácio B o rto le to Vieira - Credenciada.
EXTRATO

PROCESSO

STJ

0 1 7 7 1 2 /2 0 2 0 .

DE C R E D E N C IA M E N T O

T e rm o

de

C r e d e n c ia m e n t o

STJ

n.

1 3 6 /2 0 2 0 .

CREDENCIADA: LC O D O N T O L O G IA SS LTDA. CNPJ: 3 7 . 1 7 3 . 6 5 5 /0 0 0 1 - 7 1 . OBJETO:
P re s ta ç ã o de S e rv iç o s d e A s s is tê n c ia e A t e n d im e n t o à S a ú d e aos b e n e f ic iá r io s

últim as..

do
FELIPE GUIMARAES CORTES
Pregoeiro
(SIASGnet - 2 4 /0 8 /2 0 2 0 ) 20001-00001-2020NE000003
Este d o c u m e n to pode ser ve rifica d o no e nd ereço e letrôn ic o
h ttp ://v /v /v i/.in .g o v .b r/a u te n tic id a d e .h tm l, pelo código 0 53 02 020082600106

P r o g ra m a

A r t ig o

230

de A s s is tê n c ia
da

Lei

n.

ASSINATURA: 2 5 / 0 8 / 2 0 2 0 .

aos S e r v id o re s d o STJ - PRÓ-SER. F U N D A M E N T O :

8 .1 1 2 /9 0 ,

Lei

n.

8 .6 6 6 /9 3

V IG Ê N C IA: 2 5 / 0 8 / 2 0 2 0

e

AD

STJ

n.

8 2 /2 0 0 7 .

a 2 4 / 0 8 / 2 0 2 3 . SIGNATÁRIOS:

W a l t e r D is n e y N o le t o C o sta - SAD/STJ, D u rv a l C a r re r F ilh o - C r e d e n c ia d a .

D o cum en to assinado d ig ita lm e n te c o n fo rm e MP n2 2.200-2 de 2 4 /0 8 /2 0 0 1 ,
que in stitu i a In fra e stru tu ra de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4C95570A0037E4A6.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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DADOS 083/2020
tiago@3ex.com.br
reprocopia@reprocopia.com.br
raphael@panacopv.com.br
fvoshimoto@cusa.canon.com
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Cassío Veloso Barbosa Gomes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
quarta-feira, 26 de agosto de 2020 11:49
COPELI - Licitações
AVISO DE LICITAÇÃODO PE. 083/2020

Prioridade:

Alta

Prezados senhores,

Comunicamos que já se encontra disponível no site COMPRASNET (WWW.comprasnet.gov.br) e no site
do Senado federal (WWW.senado.gov.br), o Edital do Pregão Eletrônico n° 083/2020, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com disponibilização
de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Informamos, ainda, que, caso haja pedidos de esclarecimentos referente à licitação em referência, estes devem ser
enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelo endereço eletrônico licita@senado.leg.br, até as 17h, no horário de Brasília-DF.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 I Bloco 16 I CEP 7 0 1 6 5 - 9 0 0 | Bra sília /D F
T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 5 7 1 1 | + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 2 7 1 3

B copeliPsenado.leg.br
SENA D O
FE D E R A L

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o com o M eio A m b ie n te .”

1
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Cassío Veloso Barbosa Gomes
De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Microsoft Outlook
raphael@panacopy.com.br; fyoshimoto@cusa.canon.com; tiago@3ex.com.br;
reprocopia@reprocopia.com.br
quarta-feira, 26 de agosto de 2020 11:49
Retransmitidas: AVISO DE LICITAÇÃO DO PE. 083/2020

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não
enviou uma notificação de entrega:
raDhael@DanacoDv.com.br (raDhael@DanacoDv.com.br')
fvoshim oto@ cusa.canon.com (fvoshimoto@cusa.canon.com')
tiaQO@ 3ex.com.br (tiaQO@3ex.com.br')
reDrocoDia@reDrocoDia.com.br (reDrocoDia@reDrocoDia.com.br')

Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO DO PE. 083/2020
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Cassío Veloso Barbosa Gomes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
quarta-feira, 26 de agosto de 2020 11:49
Hélio Lopes de Azevedo; Fabrício Ferrão Araújo
AVISO DE LICITAÇÃO - PE. 083/2020

Prioridade:

Alta

Prezados Senhores,
Informamos que a licitação objeto do processo n^ 00200 .001884 / 2020 - 15 , destinada à contratação de empresa para
a prestação de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software
de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel, será realizada na form a do Pregão Eletrônico n^ 083/2020, cuja abertura
está prevista para o dia 10/09/2020, às 9h30, tendo como pregoeiro responsável o servidor FELIPE GUIMARÃES
CÔRTES.
A COPELI envidará os esforços necessários para a célere e eficaz conclusão do certame.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 I Bloco 16 I CEP 7 0 1 6 5 - 9 0 0 | Bra sília /D F
T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 5 7 1 1 | + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 2 7 1 3

B copeli(5)senado.Ieg.br
SE N A DO
FE D E R A L

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o com o M eio A m b ie n te .”
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Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Fabrício Ferrão Araújo
quinta-feira, 27 de agosto de 2020 18:49
COPELI - Licitações
Hélio Lopes de Azevedo; André Said de Lavor
Re: Edital 83.2020 - Pedido de Impugnação Adven Tecnologia

Prezados.
Após leitura do pedido de impugnação da empresa ADVEN, entendemos que o mesmo procede
parcialmente, e sugerimos realizar correções no atestado de capacidade técnica, pelos seguintes motivos:
A) Para os equipamentos do grupo 1, o principal elemento que deve ser respeitado, com o atestado de
capacidade técnica, é qua a empresa demonstre que possui capacidade técnica para o outsourcing de
impressoras DE PRODUÇÃO, e não impressoras DEPARTAMENTAIS ou MULTIFUNCIONAIS. Assim, a
característica principal de uma impressora folha solta de produção diz respeito a sua gramatura, e não
quanto a sua velocidade. A gramatura condiciona a tipologia do trabalho. Já a velocidade, por sua vez,
condiciona o ritmo da produção.
Assim, parece correto o entendimento de que, ao exigir no atestado de capacidade técnica a velocidade
mínima para o grupo 1, poderíamos estar impedindo empresas que, mesmo acostumadas a realizar
outsourcing de máquinas de produção (linha C da Ricoh, Linha Image Press da Canon, Varioprint ou
Versant da Xerox, Accurio Press da Konica), não atendam a exigência de SOppm, por não ter realizado o
serviço com esse tipo de equipamento.
Como alternativa para aumentar a competição, iremos realizar a supressão da velocidade mínima no
grupo 1, mas manteremos a gramatura mínima de 300gr - característica essencial dos equipamentos de
produção -, bem como o prazo de 24 meses.
B) Para o grupo 2, não serão realizadas modificações. Aqui trata-se de um equipamento de altíssima
velocidade, em bobina. Assim, o atestado de capacidade técnica é simplificado: basta a empresa
comprovar que prestou serviço por 24 meses de outsourcing ou locação de formulário contínuo. 0 edital
ainda oferece uma alternativa: caso a empresa nunca tenha prestado serviço com máquinas de formulário
contínuo, ela deve comprovar que é capaz de suportar uma grande vazão de impressos, equivalente a, no
mínimo, 2 máquinas preto e branco com velocidade mínima de 120ppm. Entendemos que, atendida
qualquer uma das situações, as empresas comprovam capacidade técnica de trabalhar com grande
volumetria, bem como, por conseguinte, todos os cuidados que esse tipo de produção demanda (suppiy
chain, manutenção, etc). A supressão da velocidade mínima, nesse caso, acabaria com a alternativa
proposta, restando efeito contrário: a restrição da competitividade, haja vista que somente empresas que
comprovem o serviço com uma máquina de formulário contínuo poderiam participar do processo
licitatório.

De: COPELI - Licitações
Enviado: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 17:30
Para: Fabrício Ferrão Araújo
Cc: FIélio Lopes de Azevedo; André Said de Lavor
Assunto: ENC: Edital 83.2020 - Pedido de Impugnação Adven Tecnologia
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C a ro Fabrício, b o a t a r d e !

Segue, para apreciação e manifestação, pedido de impugnação do Pregão Eletrônico n^ 083/2020, destinado à
contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, registrado pela ADVEN
COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 05.791.610/0001-74).
Solicitamos brevidade no atendim ento.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de LicitaçãoS
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 I Bloco 16 I CEP 7 0 1 6 5 - 9 0 0 | Brasília /DF
T ele fo n e : + 5 5 (61 ) 3 3 0 3 - 5 7 1 1 | + 5 5 (61 ) 3 3 0 3 - 2 7 1 3
E3 licita(5)senado.Ieg.br

SENAOO
FE D E R AL

De: Ivam Melo <ivam.melo(®adven.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 17:02
Para: COPELI - Licitações <licita(®senado.leg.br>
Assunto: Edital 83.2020 - Pedido de Impugnação Adven Tecnologia

Boa tarde, Sr. Pregoeiro
Apresentamos, abaixo e em anexo (assinado digitalmente) Pedido de Impugnação ao Edital
83/2020.

il u s t r ís s i m o s e n h o r

Ref.:

p r e g o e ir o d o s e n a d o f e d e r a l

PREGÃO ELETRÔNICO N° 83/2020

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução

operacional,

impressões

coloridas

e

monocromáticas,

software

de

gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e
oito) meses consecutivos.

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.791.610/0001-74, com endereço no SHCGN 712/713 - Bloco D - Loja 06, em
Brasília,

no

Distrito

Federal,

fone/fax:

(61)

3327-6000,

e-mails

ivam.melo(S)adven.com.br

e

contatotS) adven .com.br por intermédio de seu representante legal ao final assinado, vem, respeitosa e
tempestivamente, apresentar IMPUGNACAO ao inteiro teor do citado instrumento convocatório, com
2
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fulcro no CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Edital de Licitação do certame em apreço,
nos dispositivos correlatos da legislação aplicável, no caso as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, bem como no
artigo 18 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, e, especialmente, em homenagem ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, previsto no inciso IV do art. 5° da Carta Magna Republicana de 1988, por
entender que o instrumento convocatório, se permanecer como está, prejudicará a competitividade do
certame licitatório em questão, ofendendo princípios imprescindíveis à manutenção do interesse público,
tais como o da LEGALIDADE, da RAZOABILIDADE, da EFICIÊNCIA, da COMPETITIVIDADE, do
JULGAMENTO OBJETIVO, dentre outros, pelas razões de fato e de direito a seguir explanadas.
Requer, outrossim, seja o presente recurso recebido no seu legal efeito e devidamente
processado, após o que, analisadas as razões. Vossa Senhoria o Senhor Pregoeiro e/ou a autoridade
superior, em ato de extrema sabedoria, determine a reformulação ampla e irrestrita do Edital de Licitação
do Pregão Eletrônico n° 83/2020, escoimados dos vícios e defeitos doravante enumerados, com a
publicação de novo texto editalício, pela mesma forma que se deu o texto original, designando nova data
de abertura, conforme estabelece o § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e § 2° do artigo 18
e artigo 20, estes do Decreto 5.450/2005.

I) DA MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Em relação à manifestação da autoridade superior. Senhor Pregoeiro, não basta deferir ou
indeferir a presente impugnação, necessário se faz parecer fundamentado, aprovado pela autoridade
superior, conforme muito bem ensina o renomado professor Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", senão vejamos:
“5.4) ([Manifestação da autoridade julgadora
(...)

Se entender procedentes os argumentos do recurso, deverá rever sua decisão.
Senão, encaminhará o procedimento à apreciação da autoridade superior,
‘devidamente informado’. Em qualquer hipótese, a autoridade administrativa tem o
dever de atuar de modo motivado. Quer acolhendo, quer rejeitando o recurso, exigese a exposição dos fundamentos concretos que conduzem ao entendimento
adotado. A expressão ‘devidamente informado’ não autoriza o agente administrativo
a omitir a fundamentação. Não basta um simpies reiatório narrativo dos eventos
ocorridos.
(...)

A recusa em manifestar-se caracterizaria omissão abusiva, habiiitante à
adoção de providência judiciai”. (Grifamos)
Também é relevante mencionar que, na lição desse eminente jurista, a atitude de apresentar
questionamentos a procedimentos administrativos, por meio de recursos, impugnações etc., não pode ser
interpretada como ofensiva pelos agentes da Administração Pública, até porque tal “não caracteriza vício,
irregularidade ou abuso de poder”, mais ainda se considerado que a “Administração não tem a prerrogativa
de indispor-se contra aquele que interpôs" ações administrativas com vistas a restabelecer situações que
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visem a preservação do interesse público, não lhe sendo "facultado agravara situação do recorrente como
instrumento de punição ou de revanche”.
Tudo isso é dito apenas no intuito de clarificar aos eventualmente atingidos com a presente
peça que não é nem nunca foi ou será intenção desta Impugnante ferir alguém em especial, mas tão
somente demonstrar ao SENADO FEDERAL que, com simples alterações, que em nada prejudicarão a
pretendida contratação, se poderá restabelecer a competitividade no certame em questão.
Justamente por isso, esta empresa deposita sua confiança no profissionalismo dos
envolvidos com o procedimento em apreço, esperando dos servidores do SENADO FEDERAL ser
interpretada como quem está contribuindo para a preservação do interesse público.

II) DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
A legislação relativa ao Pregão Eletrônico e o item 18.1. do Edital estabelecem que
“Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão

mediante

petição

a

ser

enviada

exclusivamente

para

o

endereço

eletrônico

licita(^.senado.Iep.br”. sendo aceita, portanto, a petição impugnatória na forma eletrônica.

III) DOS FATORES RESTRITIVOS CONTANTES DAS ESPECIFICAÇÕES
De acordo com as disposições contidas no Artigo 3° da Lei n.° 8.666/93, que
transcrevemos abaixo, é vedado ao agente público prever condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o caráter competitivo de qualquer procedimento licitatório:
“Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância

do princípio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato”, (grifamos)
Sobre o prejuízo ao caráter competitivo, o Professor Marçal Justen Filho, na sua obra
“Comentários de Licitações e Contratos Administrativos, 4® Edição, Editora AIDE, 1995, pág. 35,
assim se manifesta:
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"A/o inciso I, arrolam-se os casos em que as condições impostas pelo ato
convocatório distorcem o procedimento licitatório. 0 ato convocatório, ao
estabelecer tais requisitos, já predetermina o(s) provável(eis) vencedor(es)
A Lei das Licitações é clara ao sujeitar o autor do projeto aos critérios
estabelecidos acima. Além disso, para obter a proposta mais vantajosa para
a Administração é imperioso que seja permitido a participação ampla e
irrestrita de todas licitantes com capacidade técnica, operacional e financeira
capazes do atendimento do Edital.
Assim, responderá pelos prejuízos à sociedade aquele que, po r ação ou
omissão, descumprir as determinações da Lei das licitações”.
Nesse sentido, pode-se afirmar que as exigências de Atestado de Capacidade
Técnica e demais condições da licitação deveriam ter sido definidas de forma a preservar o caráter
competitivo do certame, refutando-se qualquer possibilidade de direcionamento.
O Item 12.3.1 - Capacidade Técnica do Edital traz as seguintes exigências:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando
que a licitante prestou, a contento, serviços compatíveis com o objeto licitado.
a.1) Quanto às especificações do Grupo 1, considera-se serviço compatível a prestação de serviço de
outsourcing ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos
de impressões coloridas com velocidade mínima de 80 (oitenta) páginas por minuto e gramatura mínima
aceitável de 300gr/m2, NÃO DEPARTAMENTAL, não necessariamente com as exatas especificações
contidas no Anexo 2 do edital, (grifo nosso)
a.2) Quanto as especificações do Grupo 2, considera-se serviço compatível a prestação de serviço de
outsourcing ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 1 (um) equipamento de
formulário contínuo, sem remalina;
a.2.1) Por se tratar de item não amplamente utilizado no mercado nacional, será aceito como serviço
compatível, de forma alternativa ao disposto na alínea “a.2”, a locação, por prazo igual ou superior a 24
(vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões preto e branco com velocidade mínima de
120 páginas por minuto, não departamental, e não necessariamente com as exatas especificações contidas
no Anexo 2 do edital.
a.3) Para comprovação do quantitativo referido nas alíneas a.1, a.2 e a.2.1, será admitido o somatório de
atestados, concomitantes ou não.
Apesar de se acreditar não ter sido essa a intenção do SENADO FEDERAL, esta Impugnante
ressalta que, da forma como está, o instrumento convocatório alija do procedimento licitatório diversas
empresas que prestam serviços de impressões utilizando equipamentos de alta produção, ou seja,
equipamentos não-departamentais, voltados para o uso em ambientes de gráficas digitais e centrais de
produção de documentos.
Como exemplo da incoerência apontada ressaltamos que o autor do referido documento
optou por padronizar as exigências do Atestado de Capacidade Técnica utilizando, em nosso entender de
modo indevido, as mesmas velocidades dos equipamentos constantes dos Grupo 1, ou seja 80 (oitenta)
páginas por minuto (PPM) para os equipamentos coloridos e 120 (cento e vinte) páginas por minuto (PPM)
nos equipamentos monocromáticos.
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Em nosso entendimento a definição de exigência de Atestado de Capacidade Técnica não
pode se limitar ao escopo da simples velocidade de impressão dos equipamentos, pois é público e notório
que os diversos fabricantes oferecem equipamentos de velocidades diferentes dentro da mesma família, ou
seja, equipamentos dotados com o mesmo “engine” possuem diferentes velocidades de impressão.
Como exemplo, citamos abaixo diversos fabricantes e suas respectivas “famílias” de equipamentos
Fabricante RICOH (representado por nossa empresa):
- Equipamentos Coloridos de Produção da família Pro, modelos Pro C5300 (65 PPM), Pro C5310 (80 PPM),
Pro C7200 (85 PPM), Pro C7210 (95 PPM), Pro C9200 (115 PPM) e Pro 9210 (135 PPM)
- Equipamentos Monocromáticos de Produção da família Pro, modelos Pro 8300s (95 PPM), Pro 8310 (111
PPM) e Pro 8320 (136 PPM)
Fabricante KONICA MINOLTA:
- Equipamentos Coloridos de Produção da família AccurioPress, modelo C3070P (71 PPM) e C3080P (81
PPM)
Fabricante CANON:
- Equipamentos Coloridos de Produção da família imagePRESS, modelo C710 (70 PPM) e C810 (80 PPM)
e C910 (90 PPM)
- Equipamentos Monocromáticos de Produção da família varioPRINT, modelo 115 (115 PPM), 130 (130
PPM) e 140 (140 PPM)
Fabricante XEROX:
- Equipamentos Coloridos de Produção da família PrimeLink, modelo C9065 (65 PPM) e C9070 (70 PPM),
e família Versant modelo 180 Press (80 PPM) e 3100 Press (100 PPM)
- Equipamentos Monocromáticos de Produção da família varioPRINT, modelo 115 (115 PPM), 130 (130
PPM) e 140 (140 PPM)
Entendemos que as exigências do Atestado de Capacidade Técnica deveriam se restringir
às funcionalidades presentes nos equipamentos para centrais de produção de impressões, notadamente
quanto a capacidade de ressuprimento de papel e troca de toner sem parada da operação equipamento e
ao ciclo mensal de impressões.
Vale ressaltar que no próprio Item 12.3.1 já estão incluídas as exigências mais importantes, no caso do
Grupo 1, ou seja, que os equipamentos sejam da categoria NÃO DEPARTAMENTAL e possuam capacidade
de gramatura de 300 gr/m2.
Entendemos que o autor de Termo de Referência acertou ao permitir para o Grupo 2 a apresentação de
equipamentos de impressão de folhas soltas, porém errou ao exigir velocidade mínima de 120 PPM e ao
mesmo tempo omitir a exigência de equipamentos Não Departamentais, a exemplo do Grupo 1, pois
entendemos que deveriam ser aceitos exclusivamente equipamentos de produção, portanto não seriam
permitidos equipamentos não departamentais.
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Nesse viés, o que se pretende demonstrar é que as empresas que prestam serviços com
equipamentos de produção obviamente estarão aptas a prestar serviços de TODA A LINHA DE PRODUTOS
DAQUELE FABRICANTE, independentemente d modelo ou velocidade do equipamento.
Verifica-se, portanto, que o Edital do presente certame está divorciado dos Princípios
Constitucionais que norteiam a Licitação, especialmente aqueles previstos no art. 3° da Lei n°
8.666/93, aplicáveis subsidiariamente ao Pregão, notadamente no que se refere ao Princípio da
Legalidade.
Isto porque, como um todo, está eivado de vícios e inconsistências que impedem, na
prática, a ampla participação de empresas e produtos de fabricantes, como no caso das marcas
mencionadas anteriormente.
Ora, do Edital em questão constam condições que, se mantidas, acarretarão a todas
as empresas que estão sendo alijadas, e á própria Administração, sérios prejuízos, contribuindo,
inclusive, para que ocorra possível determinação antecipada do vencedor, comprometimento do
Princípio da Competitividade, comprometimento do Princípio da Igualdade e comprometimento do
Princípio da Legalidade.
Nunca é demais mencionar que situações como esta, relativa a editais restritivos, têm
sido coibidas pelos órgãos de controle interno e externo, de forma a restaurar a legalidade, a
igualdade e a competitividade do certame.
Resta, portanto, a esperança de que o Julgador entenda que tais fatos devem ser
levados em consideração, sob pena, inclusive, de responsabilidade.
A esse respeito, o eminente jurista Professor J. Cretella Júnior, na sua obra “Das
Licitações Públicas, 10® Edição, Editora FORENSE, 1997, pág. 150, assim se manifesta:
. .condições que comprometessem, restringissem ou frustassem o caráter
competitivo do procedimento licitatório. Isto configuraria conduta ilícita do
agente público, suficiente para responsabilizar o funcionário pelo crime
capitulado no Código Penal, art. 319. 0 art. 90 desta lei capitula como crime
o ato de "frustar" ou "fraudar" o caráter competitivo da licitação, novidade
absoluta e oportuna da Lei n.° 8.666/93."
Somente para complementar o raciocínio a respeito do tema, não se pode deixar de
citar algo da vasta jurisprudência consolidada, utilizando-se da obra do já citado Prof. Cretella
Júnior (Das Li citações Públicas, 10® ed., pags. 2 e 3):
"Discriminação entre

Concorrentes -

"É ilegal a discriminação entre

concorrentes, em licitação pública, tal como a exigência de fornecimento de
material, de forma a excluir grande número de concorrentes"(TJSP, em RDA,
110:249).

1
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"Não se compadece com o princípio de igualdade entre os licitantes a
exigência, em edital de processo licitatório, que vise a restringir o número de
concorrentes"(TFR, em RDA, 166:115).
"Ao edital licitatório não é permitido estabelecer disposição que restrinja a
livre concorrência, sem qualquer amparo na legislação vigorante"(TFR, em
RDA, 164:373).
Esta Impugnante espera, sinceramente, ter contribuído para a convicção desse
Pregoeiro quanto à necessidade de se procederem as adequações no instrumento convocatório,
com vistas a evitar direcionamentos e restrições ao caráter competitivo.

IV)

DA NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DO
CERTAME (art. 21, § 4°, da Lei 8.66693 c/c artigo 20 do Decreto 5.450/2005)
Pelo que se depreende do presente pedido de impugnação, a alteração dos termos

editalícios é medida necessária e que se espera. Mas, além das alterações necessárias, merece
ser enfatizado que o artigo 20 do Decreto 5.450/2005, institui que “Qualquer modificação no
edital exiqe divulqação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto
oriqinal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetara formulação das propostas" (grifamos).
Ademais, a doutrina e, ainda, a jurisprudência também reconhecem a necessidade
de publicação de novas datas para o certame, senão vejamos:

MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentários à Lei de Licitacões e Contratos
Administrativos. 9a Ed.. p.198:
“...A Administração tem total liberdade para alterar as condições inseridas no
instrumento convocatório (respeitada a lei, é claro). Porém, a alteração não
pode frustrara garantia do prazo mínimo prevista no § 2o. Se a Administração
introduzir alteração após publicado o aviso, deverá renovar-se a publicação.
Se assim não fosse, haveria redução do prazo mínimo. ...”

TRF/ 1a R. decidiu:
“III - Em havendo alteração das condições previstas no edital da licitação
impõe-se a sua republicação, em observância ao princípio da publicidade e
da isonomia dos concorrentes.”
Fonte

-

TR F /la

R.

6a

T.

MAS

n.

34000371742/DF.

Processo

1999.34.00.037174-2. DJ 25 set.2002. p. 98
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STJ decidiu:
“...2. Há violação ao princípio da estrita vinculação ao Edital, quando a
administração cria nova exigência editalicia sem a observância do prescrito
no § 4o, art. 21, da Lei n. ° 8666/93”
Fonte - STJ. 1a Se\cão. i\/IS n. 5631/DF. Processo n. 199800056246. DJ 17
ago 1998. p. 00007

TCU determinou:
.. zelar para que todos os itens inerentes às licitações sejam completamente
consignados nos respectivos editais, observando o disposto no art. 21, § 4o,
da Lei 8.66693, com a reabertura do prazo de formulação das propostas, nos
casos em que as exigências inicialmente previstas sejam alteradas. ”
Fonte - TCU. Processo n. TC-004.985/2003-0. Acórdão n. 1.399/2004 Plenário.
Diante do que foi exposto e por entender que a presente Impugnação Administrativa ao Edital
do Pregão Eletrônico n.° 22/52015 será acolhida e, ainda, que as alterações necessárias afetarão a
formulação das propostas, conforme sobejamente demonstrado, requer-se, desde já, a republicação do
edital, escoimado dos vícios apontados e que seja determinada nova data para realização do certame, em
modalidade compatível com os serviços objeto da presente contratação.

V) DO PEDIDO
Na certeza de que o Senhor Pregoeiro, portador do mais alto zelo e diligência,
nomeado por ato formal e assumindo, com isso, perante a Sociedade, papel decisivo na busca da
perfeita aplicação dos Princípios Constitucionais basilares, entre eles, os consagrados no artigo 3°
da Lei n° 8.666/93, e diante do exposto, requer esta empresa Impugnante:
I)

pelo fato de estarem presentes razões de interesse público, a eficácia

suspensiva prevista no § 2° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e, ainda, providência urgente,
conforme procedimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, no
sentido de que Vossa Senhoria determine, de imediato e de forma LIMINAR, a sustação
do curso da licitação até o julgamento da presente Impugnação Administrativa;
II)

a reformulação do Edital, de forma a privilegiar a LEGALIDADE, A LIVRE

CONCORRÊNCIA E A AMPLA COMPETITIVIDADE, princípios basilares do processo
licitatóho e que devem ser perseguidos, de maneira exemplar pela Administração Pública,
procedendo as adequações apontadas na presente peça impugnatória;
III)

mudança das exigências do Atestado de Capacidade Técnica, permitindo a

apresentação de equipamentos de impressão de produção, não-departamentais, sem
9
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mencionar as respectivas velocidades ou, como alternativa, a redução das velocidades
para a velocidade mínima encontrada nas linhas dos fabricantes, conforme demonstramos;
IV)

a republicação do edital, escoimado dos vícios apontados, inclusive no tocante
à modalidade escolhida, e que seja determinada nova data para a realização
do certame.

Informa, outrossim, que apesar de estar disposta a encaminhar a presente peça impugnatória
aos Órgãos Competentes, inclusive ao egrégio Tribunal de Contas da União e até mesmo a recorrer ao
Poder Judiciário, caso necessário, esta empresa expressa sua confiança no sentido de que Vossa Senhoria
resolva as questões abordadas no âmbito administrativo, de forma a preservar a legitimidade do certame
em questão.
Nesses termos.
Pede e espera deferimento.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2020.

ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 05.791.610/0001-74
José Ivamilson de Melo Verçosa
Sócio-Diretor
CPF: 120.047.152-00

Atenciosamente,

Ivam Melo
sòf.icinifífTo’^:
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação - COPELI

ATA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2020
(Processo n” 00200.001884/2020-15)

Às dez horas do dia vinte e oito de agosto do ano de 2020, o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio reuniram-se para apreciar IMPUGNAÇÃO apresentada pela ADVEN
COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 05.79L610/0001-74) ao edital do
Pregão Eletrônico n" 083/2020. Em síntese, a Impugnante alega que “o instrumento
convocatório alija do procedimento licitatório diversas empresas que prestam serviços de
impressões utilizando equipamentos de alta produção, ou seja, equipamentos nãodepartamentais, voltados para o uso em ambientes de gráficas digitais e centrais de
produção de do cu m en to s.Alega que é indevida a opção de padronizar como requisito de
qualificação de capacidade técnica ""as mesmas velocidades dos equipamentos constantes
dos Grupo 1, ou seja 80 (oitenta) páginas por minuto (PPM) para os equipamentos
coloridos e 120 (cento e vinte) páginas por minuto (PPM) nos equipamentos
monocromáticos”. Acrescenta, ainda, que não se deve ""limitar ao escopo da simples
velocidade de impressão dos equipamentos, pois é público e notório que os diversos
fabricantes oferecem equipamentos de velocidades diferentes dentro da mesma família, ou
seja, equipamentos dotados com o mesmo ‘engine’ possuem diferentes velocidades de
impressão'' A impugnação é tempestivae atende aos requisitos de admissibilidade. Passa-se
à análise. Para tanto, versando sobre matéria de cunho predominantemente técnico, foi
realizada a oitiva do órgão técnico, a saber, a Secretaria de Editorações e Publicações do
Senado Federal (SEGRAF) que o fez nos seguintes termos: ""Após leitura do pedido de
impugnação da empresa ADVEN, entendemos que o mesmo procede parcialmente, e
sugerimos realizar correções no atestado de capacidade técnica, pelos seguintes motivos: A)
Para os equipamentos do grupo 1, o principal elemento que deve ser respeitado, com o
atestado de capacidade técnica, é que a empresa demonstre possuir capacidade técnica
para o outsourcing de impressoras DE PRODUÇÃO, e não impressoras
DEPARTAMENTAIS ou MULTIFUNCIONAIS. Assim, a característica principal de uma
impressora folha solta de produção diz respeito a sua gramatura, e não quanto a sua
velocidade. A gramatura condiciona a tipologia do trabalho. Já a velocidade, por sua vez,
condiciona o ritmo da produção. Assim, parece correto o entendimento de que, ao exigir no
atestado de capacidade técnica a velocidade mínima para o grupo 1, poderíamos estar
impedindo empresas que, mesmo acostumadas a realizar outsourcing de máquinas de
produção (linha C da Ricoh, Linha Image Press da Canon, Varioprint ou Versant da Xerox,
Accurio Press da Konica), não atendam a exigência de 80ppm, por não ter realizado o
serviço com esse tipo de equipamento. Como alternativa para aumentar a competição,
iremos realizar a supressão da velocidade mínima no grupo 1, mas manteremos a
gramatura mínima de 300gr - característica essencial dos equipamentos de produção -, bem
como o prazo de 24 meses. B) Para o grupo 2, não serão realizadas modificações. Aqui
trata-se de um equipamento de altíssima velocidade, em bobina. Assim, o atestado de
capacidade técnica é simplificado: basta a empresa comprovar que prestou serviço por 24
meses de outsourcing ou locação de formulário contínuo. O edital ainda oferece uma
alternativa: caso a empresa nunca tenha prestado serviço com máquinas de formulário
contínuo, ela deve comprovar que é capaz de suportar uma grande vazão de impressos,
equivalente a, no mínimo, 2 máquinas preto e branco com velocidade mínima de 120ppm.
Entendemos que, atendida qualquer uma das situações, as empresas comprovam
capacidade técnica de trabalhar com grande volumetria, bem como, por conseguinte, todos
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cuidados que esse tipo de produção demanda (supply chain, manutenção, etc). A
supressão da velocidade mínima, nesse caso, acabaria com a alternativa proposta, restando
efeito contrário: a restrição da competitividade, haja vista que somente empresas que
comprovem o serviço com uma máquina de formulário contínuo poderiam participar do
processo licitatório'’". Após exame das alegações pela Comissão Permanente de Licitação e com
fulcro na manifestação do órgão técnico (Secretaria Especial de Editoração e Publicações), impõe-se
a necessidade de readequação apenas com relação às exigências de qualificação técnica contidas na
subalinea “a.l” do item 12.3.1 do edital. Diante do exposto, julga-se PARCIALMENTE
PROCEDEN TE a presente impugnação. Deste modo, o certame será suspenso, com a finalidade de
que se realizem os ajustes necessários no Termo de Referência. Nada mais havendo a tratar, eu, Janio
de Abreu, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.
OS
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No Extrato de C o ntrato Ne 13 9 /2 0 2 0 publicado no D.O. de 2 8 /0 8 /2 0 2 0 , Seção
3, Pág. 139. Onde se lê: Vigência: 2 5 /0 8 /2 0 2 0 a 0 4 /0 8 /2 0 2 1 Leia-se : Vigência: 2 5 /0 8 /2 0 2 0
a 2 4 /0 8 /2 0 2 1

SECRETARIA DO T R IB U N A L
SECRETARIA DE A D M IN IS T R A Ç Ã O
C O O R D E N A D O R IA DE EXECUÇÃO O R Ç A M E N T Á R IA E FINANCEIRA

(SICON - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 290002-00001-2020NE800150

SEÇÃO DE EXECUÇÃO O R Ç A M E N T Á R IA

RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No Extrato de C o ntrato Ne 14 7 /2 0 2 0 publicado no D.O. de 2 8 /0 8 /2 0 2 0 , Seção
3, Pág. 139. Onde se lê: Vigência: 0 1 /0 9 /2 0 2 0 a 3 0 /0 8 /2 0 2 1 Leia-se : Vigência: 0 1 /0 9 /2 0 2 0
a 3 1 /0 8 /2 0 2 1
(SICON - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 290002-00001-2020NE800150

Poder Legislativo
SENADO FEDERAL

No processo ne: 2020.00.000006733-9. O bjeto: Contratação de serviços na área de apoio
ao d e se nvo lvim e n to e à sustentação de sistemas de inform ação a fim de a te n d e r às
demandas do TSE pelo período de 120 (cento e v in te dias) Contratado: Engesoftware
Tecnologia S.A. Fundam ento Legal: A rtigo 24, inciso IV, da Lei ne 8 .666/93. Valor: R$
12.065.067,45 (doze milhões, sessenta e cinco mil, sessenta e sete reais e quarenta e cinco
centavos). Reconhecim ento de Inexigibilidade: em 2 7 /0 8 /2 0 2 0 , p or Adaíres Aguiar Lima,
Secretária de Adm inistração. Ratificação: em 2 7 /0 8 /2 0 2 0 , p o r Rui M ore ira de Oliveira,
Diretor-G eral.

C O O R D EN AD O R IA DE AQUISIÇÕES

DIRETORIA-GERAL

SEÇÃO DE CONTRATOS

SECRETARIA DE A D M IN IS T R A Ç Ã O DE CONTRATAÇÕES
AVISO
EXTRATO DE ADESÃO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N® 1 /2 0 2 0

Espécie: Term o de Adesão TA2020/0001. Celebrado com o Sr. FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA
MATTOS. CPF ne 268.779.707-30. Processo: 200.002434/2020-40. M odalidade: Não
Aplicável. O bjeto: Veicular, na Rádio Senado, 84 (oite n ta e q u a tro) programas com duração
de 28 (vinte e o ito ) ou 57 (cinqüenta e sete) m in uto s cada, sob a denom inação
IMPROVISO, voltados, p rio rita ria m e n te , à divulgação do gênero musical classificado como
Brazilian Jazz, ou Jazz Brasileiro. Vigência: início: 2 7 /0 8 /2 0 2 0 - final: 2 6 /0 8 /2 0 2 5 .
Signatários: pelo Senado Federal: Nana Trom bka, Diretora-G eral, pelo C ontratado: Flávio
A n tô n io da Silva M attos.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sediado no Setor de A dm inistração Federal
Sul, SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2, Brasília/DF, to rn a pública a relação de pessoas jurídicas
selecionadas para doação, sem ônus ou encargos, de equipa m e n tos de p roteção e demais
pro d u to s e m ateriais necessários para a prevenção e a m itigação da transm issão da Covid19 nos locais de votação e seções eleitorais d u ra n te as Eleições 2020, bem com o de
serviços de logística para organização e entrega dos e q uipam entos, p ro d u to s e materiais,
d e co rre nte do Edital de Aviso de Solicitação de M anifestações de Interesse ne 1/2020:
Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de T ransporte Aéreo
- ABESATA - CNPJ: 18.835.626/0001-83; Associação Brasileira de Bancos - ABBC - CNPJ:
52.636.016/0001-99;
Associação Brasileira de Incorporadoras Im obiliárias - ABRAINC - CNPJ:
18.098.682/0001-82;
Associação Brasileira de Logística - ABRALOG - CNPJ: 60.744.430/0001-40;
Cervejaria AMBEV S/A - CNPJ: 07.526.557/0001-00;
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A (AZUL) - CNPJ: 09.296.295/0001-60;
Caoa Chery A u to m óve is Ltda - CNPJ: 12.637.366/0001-55;
Cosan S/A - CNPJ: 50.746.577/0001-15;
Com panhia Nacional do Álcool - CNPJ: 60.881.299/0004-05;
Falconi Consultores S/A - CNPJ: 05.485.279/0001-64;
Empresa de Serviços Hospitalares S/A - ESHO - CNPJ: 29.435.005/0001-29;
Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN - CNPJ: 00.068.353/0001-23;
Fundação Itaú para a Educação e Cultura - CNPJ: 59.573.030/0001-30;
General M o to rs do Brasil Ltda - CNPJ: 59.275.792/0001-50;
Gol Linhas Aéreas Inteligentes - CNPJ: 07.575.651/0001-59;
lfo o d .co m Agência de Restaurantes Online S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21;
Lojas Q uero-Q uero S.A. - CNPJ: 96.418.264/0218-02;
Klabin S.A. - CNPJ: 89.637.490/0001-45;
Magazine Luiza S.A. - CNPJ: 47.960.950/0001-21;
M a rtin s Comércio e Serviços de Distribuição S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07;
M ercadolivre.com Atividades de In te rn e t Ltda. - CNPJ: 03.361.252/0001-34;
M o d e rn Transporte Aéreo de Carga S.A. - CNPJ: 03.887.831/0001-15;
Tam Linhas Aéreas S.A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60;
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - D e p a rta m en to Regional
de São Paulo - CNPJ: 03.774.819/0001-02;
Raízen Energia S/A - CNPJ: 08.070.508/0001-78;
União da Agroindústria da Cana-de-açúcar do Estado de São Paulo - ÚNICA CNPJ: 0 1 .924.579/0001-41

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços ne 2 0 2 0/0036. Processo: 2 0 0.005955/2020-59. Firmada
com a empresa ARTE CAMISETAS LTDA. CNPJ: 9 7 .371.090/0001-69. M odalidade: Pregão
Eletrônico 069 /2 0 2 0 . O bjeto: F ornecim ento de máscaras de proteção de uso não
profissional para os servidores do Senado Federal, com o medida de prevenção e contenção
da Covid-19. Valor Total: R$54.795,00. Vigência: início: 2 8 /0 8 /2 0 2 0 - final: 2 7 /0 8 /2 0 2 1 .
Signatários: pelo Senado Federal: Nana Trom bka, Diretora-Geral, pela Contratada: Gilson
Kleber Lomba.
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N5 8 3 /2 0 2 0
Com unicam os a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
2 6 /0 8 /2 0 2 0 . O bjeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de
serviços de im pressão digital onsite, com disponibilização de e q uipam entos, serviços de
m anutenção, su p o rte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
m onocrom áticas, s o ftw a re de g e renciam ento, inve n tário e contabilização, fo rn e c im e n to de
peças, com p o n e n tes e s u p rim e n tos necessários para seu fu n cio n a m e n to , exceto papel,
d u ra n te 48 meses consecutivos, de acordo com os te rm o s e especificações do edital e seus
anexos
JANIO DE ABREU
Pregoeiro
(SIDEC - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 020001-00001-2020NE000006
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 8 5 /2 0 2 0 - UASG 20001
Ne Processo: 0 0 2 00 .005172/2020. O bjeto: Contratação de empresa para o fo rn e c im e n to de
assinaturas eletrônicas para acesso digital irre s trito aos veículos de comunicação
relacionados no Anexo 02 deste edital, para a Secretaria de P atrim ônio, d u ra n te 12 (doze)
meses consecutivos de acordo com os te rm o s e especificações do edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 23. Edital: 3 1 /0 8 /2 0 2 0 das 08h00 às 12hOO e das 14h00 às 17hOO.
Endereço: Senado Federal Via N2 Bloco 16 le
Pavim ento, - BRASILIA/DF ou
w w w .c o m p ra sg o ve rn a m e n ta is.g o v.b r/e d ita l/2 0 0 0 1 -5 -0 0 0 8 5 -2 0 2 0 . Entrega das Propostas: a
p a rtir de 3 1 /0 8 /2 0 2 0 às 0 8 h00 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. A b e rtura das Propostas:
1 1 /0 9 /2 0 2 0 às 0 9 h30 no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r. Inform ações Gerais: Em caso de
discordância existente e n tre as especificações do o b je to descritas no CATSER e as
constantes do edital prevalecerão as últim as..
MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
(SIASGnet - 2 7 /0 8 /2 0 2 0 ) 20001-00001-2020NE000006

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Diretor-G eral

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 9 9 /2 0 2 0 - UASG 50001
Ne Processo: 11705/2020. O bjeto: Fornecim ento de óleo diesel com um , tip o B - S500 para
o a bastecim ento de sete grupos geradores de energia elétrica de emergência da sede do
STJ. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 3 1 /0 8 /2 0 2 0 das 0 9 h00 às 12hOO e das 13hOO às
17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01 -tre ch o 03-adm inistracao 01 Andar, Asa Sul BRASILIA/DF ou w w w .co m p ra s g o ve rn a m e n ta is.g o v .b r/e d ita l/5 0 0 0 1 -5 -0 0 0 9 9 -2 0 2 0 . Entrega
das Propostas: a p a rtir de 3 1 /0 8 /2 0 2 0 às 09h00 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. A bertura
das Propostas: 1 4 /0 9 /2 0 2 0 às lOhOO no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. Inform ações Gerais:
Edital ta m b é m disponível em w w w .s tj.ju s .b r.
JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

Poder Judiciário

(SIASGnet - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 50001-00001-2020NE000107

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO N5 3 4 /2 0 2 0

PREGÃO N5 1 3 /20 2 0
No ce rtam e em referência fo i declarada vencedora a empresa HEALTH CARE & DUBEBE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI. Brasília 28 de agosto de 2020.
MARCELLO DOS SANTOS LOPES
Pregoeiro

Sagrou-se vendecora do certam e, cujo o b je to era a co ntratação de livraria ou d is trib u id o r
especializado no fo rn e c im e n to de obras bibliográficas de origem nacional, de fo rm a
parcelada, m ed ia n te requisições form u la d as pela Biblioteca do Conselho da Juatiça Federal,
a empresa Eunice M aria Gonçalves de Oliveira.
MÁRCIO GOMES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 040001-00001-2020NE000038
AVISO DE LICITAÇÃO

(SIDEC - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 090026-00001-2020NE000129

PREGÃO ELETRÔNICO N® 3 2 /2 0 2 0 - UASG 4 0 0 0 1

SECRETARIA DE A D M IN IS T R A Ç Ã O

N9 Processo; 0 0 0 8 2 3 /2 0 2 0 . O b je to ; Licença de uso de fe rr a m e n ta de R e c a rre g a m e n to
In s ta n tâ n e o de A lte ra ç õ e s de Código - JRebel ou s im ila r M a rc a ; P e rfo rce M o d e lo ;
JRebel. T ota l de Itens Licitados; 1. Edital; 3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 das 0 9 h 0 0 às 1 7 h59. Endereço;
Praca
Dos
Tres
P ro d e re s
Ed.
Sede
2.
A n d a r,
BRASÍLIA/DF
ou
w w w . c o m p r a s g o v e r n a m e n ta is .g o v .b r /e d ita l/4 0 0 0 1 -5 - 0 0 0 3 2 -2 0 2 0 .
Entrega
das
Propostas; a p a r tir de 3 1 / 0 8 /2 0 2 0 às 0 9 h 0 0 no site w w w .c o m p r a s n e t.g o v .b r .
A b e rtu ra das P ropostas; 1 4 /0 9 /2 0 2 0 às 1 4 h 00 no site w w w .c o m p r a s n e t.g o v .b r .
In fo rm a ç õ e s
Gerais;
Edital
ta m b é m
d isp o níve l
em
w w w .s tf . ju s . b r / p o r t a l/ e d it a l/ lis ta r E d ita l.a s p .
MARCELLO DOS SANTOS LOPES
P re g o eiro
(SIASGnet - 2 8 /0 8 /2 0 2 0 ) 4 0 0 0 1 -0 0 0 0 1 -2 0 2 0N E 0 0 00 3 8

Este d o c u m e n to pode ser v e rifica d o no e nd ereço e letrôn ic o
h ttp ://v /v /v i/.in .g o v .b r/a u te n tic id a d e .h tm l, pelo código 05302020 08 3 10 01 4 2

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo STJ 01774 4 /2 0 20 . C ontrato STJ n. 7 2 /2020. CONTRATADA: MYCLIPP SERVIÇOS E
INFORMAÇÕES LTDA. CNPJ: 09.308.405/0001-66. OBJETO: Prestação de serviços de clipping
de m aterial jorna lístico de interesse do STJ, publicado em mídia impressa, na in te rn e t (on line, jornais, sites, blogs, agências, portais institucionais etc.), bem com o eletrônica (Rádio
e TV), com análise de mídia, alertas e relatórios. VIGÊNCIA: 2 7 /0 8 /2 0 2 0 a 2 6 /1 1 /2 0 2 0 .
ASSINATURA: 2 6 /0 8 /2 0 2 0 . FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666 /1 9 9 3 e art. le .
inc. I, alínea "b ", da M edida Provisória n. 961 /2 0 2 0 . MODALIDADE: Dispensa de Licitação.
VALOR
DO
CONTRATO:
R$
15.600,00.
CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO
P.T:
02.061.0033.4236.5664. NE: 2020NE001228 no VALOR de R$ 15.600,00, E.D. 33.90.39,
Global, em 2 6 /0 8 /2 0 2 0 . SIGNATÁRIOS: W a lte r Disney Noleto Costa - SAD/STJ e Jairo
M arg a th o Ramos - Contratada.
D o cum en to assinado d ig ita lm e n te c o n fo rm e MP n2 2.200-2 de 2 4 /0 8 /2 0 0 1 ,
que in stitu i a In fra e stru tu ra de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TERMO DE REFERÊNCIA - IMPRESSORES DIGITAIS - VERSA0_6

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão digital on
site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de
acordo com os termos e especificações deste Termo de Referência:
2 - CONTRATOS VIGENTES A SUBSTITUIR

N5 Contrato
114/2016

Término da

Objeto
Contratação

de

empresa

vigência
especializada

para

a

03/10/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.
116/2016

Contratação

de

empresa

especializada

para

a

21/11/2020

prestação de serviços de impressão digital, por meio de
disponibilidade e instalação de equipamentos novos locação - de primeiro uso e em linha de produção,
incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte
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técnico, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento,
exceto papel, para a Secretaria de Editoração e
Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF durante o período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Para a prestação dos serviços deverão ser disponibilizadas as soluções abaixo, divididas
nos seguintes grupos:

GRUPO 1
Item

Quantidade

1

1

Unidade

Especificações

CATSER

Serviço de impressão colorida tecnologia

17353

de medida
serviço

Laser/Led, para impressão em papéis e
cartões,

tipologia

folha

solta,

incluindo

disponibilização de 2 equipamentos on site,
instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte

técnico,

operacional,

apoio

software

e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papel, durante o
período de 48 meses.
2

200

Página
impressa

Impressão colorida, em páginas A4, sob

26859

demanda - estimativa mensal.
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(em
milheiros)
3

1

serviço

Serviço de impressão em PB (monocromia),

26751

tecnologia Laser/Led, para impressão em
papéis e cartões,

tipologia

folha

solta,

incluindo disponibilização de 1 equipamento
on site,

instalação

inicial,

configuração,

serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, software de
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papel, durante o
período de 48 meses.
4

500

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

26816

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milineiros)

GRUPO 2
Item

Quantidade

5

1

Unidade

Especificações

CATSER

Serviço de impressão, tecnologia inkiet, PB

17353

de medida
serviço

(monocromia) e colorida (policromia), com
utilização de formulário contínuo e/ou papel
em

bobina

sem

remalina,

incluindo

disponibilização de 1 equipamento on site
instalação inicial, configuração, serviços de
manutenção,
execução

suporte
operacional,

técnico,

apoio

software

e
de

gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e
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suprimentos

necessários

para

seu

funcionamento, exceto papel, durante o
período de 48 meses.

6

3.500

Página
impressa

Impressão colorida (policromia) em páginas

26859

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)
7

4.000

Página
impressa

Impressão PB (monocromia), em páginas

26816

A4, sob demanda - estimativa mensal.

(em
milheiros)

4 - JUSTIFICATIVA

0

sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado

Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a finalidade de dar
maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do Congresso Nacional, mediante
a impressão das publicações oficiais do processo legislativo, principalmente os diários.
Com o decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do sistema de
outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão, vinculadas com a
sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o sistema de impressão digital
tornou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando estágios intermediários de préimpressão, com substancial redução de insumos para offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente utilizada
- tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrim ento da impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
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publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas, entre
outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao sistema
convencional de impressão offset.
A opção pelo serviço de impressão on sité mais vantajosa ao Senado se considerarmos a
rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica. Nesse
sistema, também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e corretiva, à mão
de obra aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar, também, a gestão
sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo de outsourcing oferece.
Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a opção pelo
aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção e mão de obra
direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores críticos de sucesso, conforme
evidenciado no quadro abaixo, identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:

Análise de FCS - Fatores críticos de sucesso
IVIacroprocesso Elemento

Comparação
Insourcing

Análise
Outsourcing

Custos trabalhistas estão

Finanças

Custos

associados

trabalhistas

interna.

(admissão,

VANTAGEM

0

a

gestão

contrato

permite

outsourcing

demissão,

transferir

impostos, etc..)

contratado

de

para
a

o

totalidade

custo.
Os custos de revisão de

Custos de revisão
Finanças

projeto são menores para

(revisão de projeto
e

adequação

VANTAGEM

de

um sistema de outsourcing,
haja

projeto)

vista

imobilização

que
de

não

há

capital.
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tampouco

despesas

para

transporte e readequação
do parque gráfico.
Em

um

sistema
a

outsourcing,

Custos
Finanças

empresa

CONTRATADA

fica

responsável

pela

manutenção dos serviços e

de

possui

manutenção
(manutenção

de

VANTAGEM

dos

equipamentos)

maior

poder

de

barganha

perante

fornecedor,

além de ter

acesso

o

facilitado

fabricante

e

ao
maior

celeridade para compra e
entrega dos equipamentos.
Custo

0

de

Finanças

de
VANTAGEM

aplicar o dinheiro
entre

do

não

haver

necessidade

oportunidade
(oportunidade

fato

de

imobilização

de

permite

que

Administração

diferentes

capital
a
Pública

possa investir o dinheiro

opções)

em outras fontes.
Não

há

necessidade

de

investimento imediato para
Finanças

Necessidade

o sistema terceirizado de

de

VANTAGEM

investimento

impressão. Os valores são
computados como despesa
corrente
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Identifica-se

que

equipamentos

gráficos

possuem uma depreciação
acelerada

-

conformidade

em
com

o

Regulamento do Imposto
Finanças

Formação

de Renda, pelo fato das

de

VANTAGEM

patrimônio

máquinas

no

Senado

funcionarem 18 horas por
dia. Além disso, tornam-se
obsoletas

muito

rapidamente,

e

são

leiloadas com valor residual
ínfimo.
0 sistema de outsourcing
apresenta
eventual
inserir
Tecnologia

para

Para inserção de

VANTAGEM

novas máquinas

vantagem

na

necessidade

de

novas
realizar

adequação

tecnológica.
com

Contratos

prazo

duração

máquinas

menor

permitem

constante

de
uma

renovação das

máquinas.
Os riscos de não adequação
Tecnologia

Para

de

adequação

VANTAGEM

de softwares

softwares

inteiramente
para

é

transferido

a

empresa

CONTRATADA.
0 contrato de outsourcing
Riscos

De

quebra

pode exigir prazo máximo

de

VANTAGEM

equipamento

para

atendimento

caso

haja problemas ou quebra
no equipamento, ou até

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

7

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 42DBF2110037F494.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078763/2020-90

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
mesmo

manter

uma

empresa

\n

para

operação

e

loco

manutenção

imediata.
0 risco de fiaver processos
de compra ou manutenção
postergados
Riscos

Da burocracia

VANTAGEM

devido

à

burocracia

processual

diminuído

drasticamente

no

sistema

é
de

terceirização.
Caso

Do surgimento de
Riscos

novas

alternativas de impressão,

novas alternativas
(novas

apareçam

VANTAGEM

máquinas

o

sistema

permite

no mercado)

terceirizado
uma

rápida

adequação.
Máquinas

em

linha

de

produção no setor digital
são

muito

segmentadas,

havendo

poucos

fornecedores
De
Riscos

produzem.

dependência

dos

as

Assim,

presume-se que o risco de

fabricantes

(peças

que

de

VANTAGEM

dependências

dos

reposição,

fabricantes seja maior no

suporte, etc.)

sistema insourcing,

pelos

mesmos motivos expostos
na avaliação do custo de
manutenção: maior acesso
ao fabricante pela empresa
prestadora do serviço.
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A
De

empresa

suporte

de

uma

especializada

dispensa a necessidade de

(correção e auxílio

Riscos

contratação

VANTAGEM

para execução do

manter

um

suporte

interno. 0 risco fica todo

processo)

com

a

empresa

CONTRATADA.
de

Os processos de ajuste de

demanda (ajustar

demanda são imediatos no

De

ajuste

a

Processo

demanda

insourcing,

não

dependendo

oscilações)

contratuais.

De adequação da

0 trabalho de adequação é

técnica

(mudança física no

Gerencial

tom ar

ajustes

mesmo,

independentemente

da

escolha.
A

e
para

autonomia

genericamente,

administrativa
(facilidade

de

o
Vantagem não identificada

parque gráfico)

Autonomia

sistema

conforme

planta

Processo

VANTAGEM

é,

maior no

sistema insourcing, pois a
VANTAGEM

novas

gestão fica completamente
centralizada

decisões)

na

organização.
No processo insourcing a
confidencialidade

dos

documentos é mantidade
com maior nível do que no
sitema de outsourcing, no
Confidencialida
de

De documentos

qual os funcionários não
VANTAGEM

possuem

vínculo

com

SEGRAF.

a

direto
Cabe

destacar que os trabalhos
da

SEGRAF

envolvem

raramente

trabalhos

que

exijam confidencialidade.
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0 processo de terceirização
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permite que os servidores

funcionários/servi
dores

RH

do Senado Federal sejam

(correta

designação

VANTAGEM

dos

funcionários

alocados em áreas fins, não
precisando

e

diretamente

servidores)

envolver
com

a

operação das máquinas.
0

Treinamento
RH

se

treinam ento

parte

de

da

fica

empresa

CONTRATADA,

funcionários/servi

VANTAGEM

dores

havendo

não

necessidade

treinar

por

de

funcionários

internos.
Gestão

do

0 conhecimento sobre as

conhecimento
(manutenção
conhecimento

RH

adquirido

com

máquinas

do

sobre

o

processo produtivo é retido
VANTAGEM

o

com

mais

facilidade

quando aplicado o modelo

aprendizado

de insourcing.

contínuo)

4.1

e

- AVALIAÇÃO DE QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para os itens 2, 4, 6 e 7 foi elaborada com base nas seguintes
informações:
- Média de impressão dos últimos 40 meses nas tecnologias digitais da SEGRAF;
- Projeção e vantajosidade de migração de produção offset para digital;
- Estimativas futuras de demandas de clientes: Senadores, Livraria e Órgãos Internos;
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- Similaridade com o modelo de contrato recentemente realizado pela IMESP, Imprensa
oficial do Governo do Estado de São Paulo, 0088/2019;
- Situação atual das máquinas gráficas proprietárias (offset);
Abaixo, segue tabela de consumo dos últimos 40 meses, por tipologia de produção:

IMPRESSÕES PB FOLHA
SOLTA

IMPRESSÕES COLOR
FOLHA SOLTA

IMPRESSÕES PB
FORMULÁRIO CONTÍNUO

out/16

752.692

164.452

nov/16

1.320.519

189.749

2.108.800

dez/16

1.006.102

220.023

11.728.000

jan/17

265.409

117.799

11.000.000

fev/17

1.059.596

151.174

9.783.600

mar/17

1.108.975

188.049

6.725.200

abr/17

357.156

84.757

7.091.000

mai/17

1.206.538

312.196

5.920.000

jun/17

534.140

207.361

3.114.800

jul/17

414.523

300.117

3.579.400

ago/17

1.300.089

242.651

11.229.000

set/17

1.683.871

119.987

13.671.600

out/17

1.318.478

178.070

15.769.000

nov/17

706.229

86.461

10.684.200

dez/17

922.578

74.953

15.561.800

jan/18

948.966

48.064

9.367.800

fev/18

551.558

168.241

10.723.800

mar/18

1.259.644

330.518

11.629.200

abr/18

1.525.314

151.303

15.287.200

mai/18

1.339.117

268.961

7.341.200

jun/18

803.882

116.810

709.800

jul/18

550.365

111.598

0

ago/18

969.217

89.131

0

set/18

657.325

203.445

0
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5

out/18

575.507

187.148

0

nov/18

715.648

500.965

20.401.600

dez/18

720.021

228.064

10.154.800

jan/19

315.453

314.128

4.973.600

fev/19

825.794

235.073

8.230.200

mar/19

843.564

76.527

7.931.000

abr/19

517.280

78.878

4.739.800

mai/19

848.898

133.448

5.007.600

jun/19

814.861

108.951

6.521.200

jul/19

1.032.102

59.660

3.261.400

ago/19

1.615.577

81.437

9.485.600

set/19

971.497

299.104

5.592.200

out/19

899.446

263.941

4.096.000

nov/19

655.044

167.959

4.487.600

dez/19

828.801

267.823

7.183.600

jan/20

670.019

141.458

8.859.200

fev/20

608.997

175.157

5.349.000

mar/20

772.412

308.211

7.082.400

MÉDIA MENSAL

876.029

184.614

7.472.737

- LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados neste term o de referência no
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado à via N2,
Brasília-DF, CEP 70.165-900.

6

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Para o completo atendimento dos serviços de impressão contratados nos itens 1, 3 e 5,
do presente term o de referência, deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos
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seguintes requisitos mínimos, sem com prometer o caráter competitivo do certame, objetivando
proporcionar a qualidade necessária à execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais
econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura reflete a necessidade de atendimento às ordens de serviço que chegam à
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.

6.1 - ITEM 1 - GRUPO 1: Serviço de impressão colorida, tecnologia Laser/Led, para
impressão

em

papéis

e

cartões,

tipologia

folha

solta

(disponibilização

de

2

equipamentos):
6.1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
6.1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto,
equivalente a 40 folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
6.1.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 320 x 480mm;

6.1.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);

6.1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.1.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel offset 75 g/m^;
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6.1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300
g /m ^ para impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x
660mm, sendo que a área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A
presente gaveta pode ser substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja,
gaveta a ser implementado na impressora, mantendo as mesmas características técnicas);

6.1.8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
6.1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde
que trabalhem com 8 bits ou mais de processamento;
6.1.10 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
6.1.13 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
6.1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
6.1.15 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
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problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
6.2 - ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB DEMANDA
6.2.1

- A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.2.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens

com cobertura média de 55% da página;
6.2.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6 .2 .3 .1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
6.2.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.2.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 1 do presente term o de referência;
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6.3 - ITEM 3 -

GRUPO 1 - Serviço de impressão em PB (monocromia), tecnologia

Laser/Led, para impressão em papéis e cartões, tipologia folha solta (disponibilização de
1 equipamento):
6.3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
6.3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por
minuto, equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no form ato A4 duplex (frente e verso)
por equipamento;
6.3.3 - Área de impressão: perm itir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
6.3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura
entre 90g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
6.3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos
SRA3, A3, A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000
(quatro mil) folhas de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed
/ air feed / air assisted);

6.3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações "retrato" (Portrait) e
"paisagem" (Landscape);
6.3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
6.3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de
entrada;
6.3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual
ou superior a 80 páginas de papel de 75g/m ^ com possibilidade de aplicação de 1 e 2
grampos laterais;
6.3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF
padrão Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
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6.3.12 - Possuir módulo de acabamento automático "in line" com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m ^ dobra, grampeamento
topo e duplo lateral;
6.3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
6.3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
6.3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
6.3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office";
6.3.14 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, que é de 220V, 60hz. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de
problemas na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de
fornecer estabilizadores de energia para o seu equipamento;
Obs: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
"departamentais" ou "office".
6.3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROX NUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
6.4 - ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
6.4.1

- A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.4.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e

traços com cobertura média de 7 % da página;
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6.4.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4.3.1

- Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;

6.4.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.4.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 3 do presente term o de referência;
6.4.5.1- Caso o serviço de manutenção detalhado no item 9.2 do presente term o
de referência não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de 24hs
(conforme item 9.2.9 no presente term o de referência), fica facultado ao Senado
Federal realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item
1), pelo mesmo valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

6.5 - ITEM 5 - GRUPO 2 - Serviço de impressão, tecnologia inkiet, PB (monocromia) e
colorida (policromia), com utilização de formulário contínuo e/ou papel em bobina sem
remalina, (disponibilização de 1 equipamento):

6.5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir
bilhetagem em separado, para fins de medição;

6.5.2 - Velocidade: igual ou superior à 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto,
equivalente a 500 folhas) no form ato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;

6.5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
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6.5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que
permita impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo
aceitável), incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratam ento prévio, necessidade
de homologação específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;

6.5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema "roN", que permita
utilização de bobinas com 17" de largura (limite superior mínimo aceitável);

6.5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;

6.5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4
em linha;

6.5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;

6.5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar
arquivos no form ato PDF;

6.5.10 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na
SEGRAF, trifásica. 0 Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas
na rede elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer
estabilizadores de energia para o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;

6.5.11 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o
equipamento com capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento
remoto, impressão com dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;

6.5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
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6.5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o
uso de equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;

6.5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000 .

6.6

- ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS A4,

SOB DEMANDA
6.6.1

- A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.6.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro com cobertura média de 20% da página;
6.6.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.6.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.6.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no

item 5 do presente term o de referência;
6.7

- ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB

DEMANDA
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6.7.1

- A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal,

baseado no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as
mesmas características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites
econômicos atualmente existentes no Senado Federal;
6.7.2

- A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas

de livro, textos e traços com cobertura média de 5% da página;
6.7.3

-

As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão

convertidos mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.7.4

- A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço,

estimativa de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não
é, portanto, obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.7.5

- As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no

item 5 do presente term o de referência;

7 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos,

PCs,

monitores,

etc), devidamente

licenciados,

necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente W indows/Netware;
suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como Adobe, Acrobat, Corel
Draw, InDesign, além do pacote Office (Word, Excel, Access e outros), e conectividade TCP/IP
com a rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet lO/lOO/lOOOMbps ou superior.

8 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO

A CONTRATADA deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
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a 03 (três) meses de produção, levando em consideração a as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.

9

-

DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, APOIO E

EXECUÇÃO OPERACIONAL, REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 5 DO PRESENTE TERMO DE
REFERÊNCIA

9 .1 -DEFINIÇÕES GERAIS:
9.1.1 - Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas, ajustes,
lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química, bem como
testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os materiais
necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
9.1.2 - Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo
substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
9.1.3 - Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
9.1.4 - Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das
7h às 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e term inar em outro (exemplo: das 22h
de uma sexta-feira às ShOOh da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
9.1.5 - Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o efetivo
restabelecimento do serviço.
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9.2 - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
9.2.1 - A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção "on site", isto é, prestados
no Serviço de Impressão Digital da SEGRAF - SEID

para a realização de manutenções

preventivas e corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao Senado
Federal, por meio de técnicos especializados e treinados no equipamento.
9.2.2 - A CONTRATADA deverá possuir disponibilizar técnicos de plantão, munidos de
aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de trabalho da
SEGRAF, compreendido em dias úteis das 7h às 22h00.
9.2.3 - A CONTRATADA identificará junto ao executor do contrato seu preposto ou
empregado com competência para receber comunicações, indicando os meios para contato
(telefone e/ou e-mail) para a devida abertura de ordens de serviço, fornecendo a relação nominal
dos empregados que prestarão os serviços, contendo os devidos dados pessoais.
9.2.4 - Caso a CONTRATADA considere necessária composição de estoque de peças de
reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua acomodação, dentro das dependências
da SEGRAF.
9.2.5 - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos disponibilizados ao
SENADO.
9.2.6 - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO FEDERAL através de
solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada através
de comunicação formal entre contratante e CONTRATADA, em modelo a ser definido com o
gestor do contrato, prioritariamente o email, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- Número de série do equipamento;
- Hora de abertura da solicitação;
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- Grau da severidade;
- Anormalidade observada;
- Nome do responsável pela solicitação de serviço;

9.2.7 - 0 restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h às 22h00, em dias
úteis, nas dependências da SEGRAF.
9.2.8 - 0 início atendimento referente ao restabelecimento do serviço não poderá
ultrapassar 4hs, contado a partir do recebimento da comunicação feita pelo órgão fiscalizador
à(s) CONTRATADA(s).
9.2.9 - 0 térm ino do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o prazo de
24hs, contado a partir do início do atendimento. Caso o prazo para solução definitiva dos
chamados abertos dependa do envio extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá em itir
relatório circunstanciado informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a
SEGRAF poderá avaliar uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do
problema.

9.2.10 - A interrupção dos serviços de manutenção, o não atendimento aos prazos
estipulados ou o não atendimento às chamadas técnicas para reestabelecimento do serviço
ensejarão em aplicação de glosas previstas no item 18 do presente termo.

9.2.11 - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a CONTRATADA comunicará o
fato à equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para o fechamento do chamado,
apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser definido em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a duração da manutenção, bem
como a hora de abertura e fechamento do chamado. Caso o Senado Federal não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
solucionado. Nesse caso, o Senado informará à CONTRATADA as pendências relativas à
solicitação em aberto.
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9.2.12 - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de equipamento das dependências
da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do contrato a autorização de saída.
9.2.13 -

Substituição definitiva

de equipamentos;

a CONTRATADA substituirá

equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes, no prazo máximo
de 60 dias corridos, contados do recebimento da solicitação pelo órgão fiscalizador.

9.2.14 - A consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os seguintes casos:
9.2.14.1 - ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal,
dentro

de

um

período

contínuo

qualquer

de

trinta

dias;

9.2.14.2 - soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse
sessenta horas úteis dentro de um período contínuo qualquer de trinta dias.
9.2.14.3 - apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
9.2.15 - No caso de substituição em caráter definitivo dos equipamentos, devem ser
mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do equipamento original
objeto da proposta licitatória.

9.3 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
9.3.1 - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico ao órgão fiscalizador, bem
como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas que possibilitem a
racionalização do uso das máquinas.
9.3.2 - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas atividades relacionadas à
determinação da configuração mais adequada para implementação de políticas de segurança de
informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados, inclusive em relação à
configuração das máquinas alocadas.
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9.3.3 - Mudança do local de instalação; A SEGRAF reserva-se o direito de solicitar
alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA 1 (uma)
vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de andar/prédio, oportunidade
em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de instalação no novo local em até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do comunicado, não podendo, em
hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
9.3.3.1 - 0 transporte físico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças
de local solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da
CONTRATADA.
9.3.4 - Relatórios Administrativos; A CONTRATADA deverá elaborar, encaminhar e
manter

sob

sua

guarda,

estando

disponíveis

aos

responsáveis

pela

fiscalização

e

acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela SEGRAF, em caráter
eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir;
9.3.4.1 - Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a
semana auferida, contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada
equipamento, com devida estratificação que permita avaliar o quantitativo
referente a cada ordem de serviço que foi impressa no equipamento.
9.3.4.2 - Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês
subsequente, que conterá o número de chamados por equipamento e o período
em que o equipamento ficou em manutenção.
9.3.4.3 - A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos,
indicando as informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes
outros dados que considere importantes para controle próprio.
9.3.4.4 -T o d o s os relatórios devem ser entregues em form ato digital, compatíveis
com o software Microsoft Excel.

9.4 - DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL:
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9.4.1 - Por tratar-se de um serviço de impressão, não caracterizando transferência de uso
do bem, compete à CONTRATADA realizar a operação dos seus equipamentos, com quantos
operadores julgar necessários, para atender a execução das impressões no quantitativo
detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7.
9.4.2 - 0 Serviço de Impressão Digital do Senado Federal funciona, ininterruptamente,
das 7hs às 22hs, em dias úteis. Durante esse horário, os equipamentos devem estar
completamente operacionais, salvo manutenções anteriormente citadas no item 9.2, pois os
serviços de impressão podem ser iniciados e encerrados a qualquer momento, dentro desse
horário.
9.4.3 - Os serviços de impressão devem ser iniciados imediatamente, a pedido do chefe
do SEID ou seus superiores e substitutos.
9.4.4 - Os operadores, além de serem plenamente capazes de operar os seus respectivos
equipamentos de impressão, deverão possuir capacidade técnica para dialogar com a equipe da
SEGRAF quanto à questões técnicas referentes a identificação de erros de registros e marcações
de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de cada papel, tipologia e gramatura.
9.4.5 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao órgão fiscalizador e ao gestor do contrato
uma relação nominal dos operadores que virão ao Senado para execução do serviço;,
9.4.6 -

A CONTRATADA deverá organizar e fornecer aos operadores e técnicos

responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e crachás de identificação,
que terão utilização obrigatória.
9.4.7 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo cumprimento, por parte de seus
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
CONTRATANTE, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do SENADO e de seus
órgãos supervisionados.
9.4.7.1 - 0 descumprimento das normas acima elencadas faculta ao Senado a
proibição da entrada do respectivo funcionário nas dependências da casa.
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9.4.9 - Os empregados da CONTRATADA incumbidos da execução do presente serviço não
terão qualquervínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
9.4.10 - A CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade no que se refere a seus
empregados, inclusive pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais
obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada, no que couber, a convenção coletiva de
trabalho da categoria correspondente, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade
solidária ou subsidiária.
9.4.11 - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos
serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
9.4.12 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais
que forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao Senado
Federal ou a terceiros, nas dependências do Senado Federal.

10- PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

10.1

- A CONTRATADA deverá preparar todos os serviços detalhados no item 9 do

presente Termo de referência, bem como disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados
no item 6 do também do presente TR no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração
e Publicações do Senado Federal - SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
localizado à via N2, Bloco 01, CEP 70.165-900, deixando-os em perfeitas condições para que os
serviços contratados em cada grupo do presente term o de referência sejam iniciados nos
seguintes prazos máximos, a contar da assinatura do contrato:
- GRUPO 1 - 6 0 (sessenta) dias corridos
- GRUPO 2 - 9 0 (noventa) dias corridos
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10.2 - Os equipamentos do grupo 1 deverão ser novos, de primeiro uso e em linfia de
produção, comprovados através de notas fiscais acompanfiadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário;
10.2.1 -Considera-se imperiosa a necessidade de equipamentos novos para os itens
do grupo 1. As impressoras ora solicitadas são a primeira linha de produção gráfica,
considerada como impressoras gráficas de entrada, com vida útil entre 24 e 60
meses, a depender do ciclo mensal que será utilizado em cada máquina. Após o fim
de sua vida útil, a qualidade das impressões fica comprometida. Ainda nesse ponto,
devemos considerar as inúmeras paradas que acontecem com impressoras de
entrada

usadas,

haja vista

que

as fabricantes

reformulam

seus modelos

anualmente, eliminando as máquinas mais antigas da linha de produção, bem como
seus suprimentos. Nesse caso, há paradas acima do aceitável na indústria gráfica.
Por fim, nas máquinas de entrada, a capacidade de ciclos e tempo de manutenção
dos equipamentos na linha de produção varia muito entre os fabricantes, criando
condições não isonômicas em um processo licitatório.
10.3 - Os equipamentos do grupo 1 deverão estar devidamente acondicionados e em
caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a perm itir completa segurança durante o
transporte;
10.4 - Caso os equipamentos do grupo 2 não sejam novos, a proposta apresentada na
fase licitatória deverá conter o modelo da máquina ofertada. A comprovação da data de
fabricação será verificada previamente à instalação nas dependências da SEGRAF e ratificada no
momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação, registro
junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou serial number. 0 Senado Federal reserva-se ao
direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o equipamento caso a comprovação
não seja devidamente efetivada, cabendo a empresa a substituição do mesmo, não obstante a
aplicação de sanções contratuais;
10.5 - Caso os equipamentos do grupo 2 sejam novos, de primeiro uso, a comprovação
dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da declaração de
importação (Dl), quando necessário;
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10.6 - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente acondicionados em
caixas, de maneira a perm itir completa segurança durante o transporte;
10.7 - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas, ligações, cabos,
barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios necessário para a
descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao Senado Federal;
10.8 - A licitante deverá especificar a marca, modelo e fabricante do equipamento
ofertado, bem como a documentação técnica do mesmo, composta de: manuais, folders, ficha
técnicas e quaisquer outras informações afins, que forem julgadas necessárias ou convenientes,
para aferição do atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas;

10.9 - 0 equipamento será recusado se:
10.9.1 - Não atender às especificações técnicas contidas na proposta e na
documentação técnica;
10.9.2 - Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital
da licitação;
10.9.3 - Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido
recolocados em perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
10.10 - A instalação/entrega dos equipamentos fora das especificações indicadas
implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará à disposição da CONTRATADA para
substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da comunicação, sem
isentar a CONTRATADA das sanções cabíveis;
10.11 - A SEGRAF, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá equipe destinada a
acompanhar e apoiar as atividades de

instalação das máquinas disponibilizadas

pela

CONTRATADA;
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10.12 - A SEGRAF poderá efetuar a conexão dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis tecnicamente sem prejuízo das condições da
prestação dos serviços, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA;
10.13 - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser ajustado de forma que a
medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho deverá ser realizado em
conjunto com a equipe técnica da SEGRAF, de modo que haja o melhor aproveitamento da mídia
utilizada;
10.14 -

É vedado à CONTRATADA desinstalar ou

manter inoperante qualquer

equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador;
10.15 - Concluída a instalação e constatado o pleno funcionamento dos equipamentos
no ambiente de rede do Senado Federal/SEGRAF, os itens 1, 3 e 5 serão atestados
provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de conformidade; e
definitivamente, em até 10 dias úteis após o atesto provisório, pelo gestor responsável pelo
contrato, o chefe do SEID e o coordenador industrial, mediante term o de recebimento definitivo.

11 - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
11.1

- Ao final de cada mês, será auferida, através de softw are/siste m a/plata form a

disponibilizada pela contrata, a quantidade de páginas A4 efetivam ente produzidas,
relativos aos itens 2, 4, 6 e 7 do presente te rm o de referência, procedim ento esse chamado
de medição mensal. Apenas a unidade efetivam ente impressa será contabilizada para a
medição e referido pagamento;
11.1.1 - A medição mensal será encaminhada ao Senado Federal até o quinto dia
útil do mês subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações:
quantidade de páginas A4 impressas total por equipamento, diferenciando
páginas coloridas e preto e branco, custo do serviço utilizado, tipo de impressão
(simples ou duplex), quantidade de consumíveis utilizados no mês (tintas e
cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá sergerado um relatório
também em form ato estatístico;
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11.2 - Ficam definidos os seguintes detalfiam entos quanto às medições:

11.2.1 - Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de
responsabilidade da CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor
ocasionados por falta de manutenção no equipam ento disponibilizado. Neste
caso, será realizado preenchim ento de fo rm u lá rio descrevendo o ocorrido,
detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e assinado por ambas as partes;
11.2.2 - Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não
prosseguir com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da
impressão, cabendo à fiscalização do contrato autorizar a continuidade da
impressão ou solicitar intervenção corretiva;
11.2.3 - Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo
da contratante.

12

- DA VISTORIA

12.1 - É facultado à licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos equipamentos;

12.2 - A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta, nos horários de 09:00hs às
18:00hs, pelos

telefones

(61)

3303-4187

ou

(61)

3303-3777,

ou

através

do

email

segraf@senado.leg.br;

12.2.1 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido;
12.2.2 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante
da pessoa jurídica interessada em participar da licitação, que deverá
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comparecer municiado de identificação pessoal e do comprovante de
vínculo com a empresa ou de procuração;
a) A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de
serviço, contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente) ou carta
assinada por algum sócio/preposto da empresa;
b) Caso o vistoriador não atenda aos requisitos estipulados, não será
executada a vistoria;
12.3

- Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço

de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF;
12.4 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital;
12.5 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria
será obrigatória na fase de habilitação do certame.

13 - FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1

- 0 contrato terá vigência desde sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses

consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, prorrogável até 60 meses da data de
assinatura,, observando o artigo 57, -H- inciso II, da Lei n^ 8.666/93;
13.1.1 - Tal prazo é considerado o mais adequado pela área técnica, pois permite
que a empresa CONTRATADA possa diluir o preço do equipamento e depreciá-lo
em um maior prazo, trazendo benefícios financeiros para o Senado Federal.
Também convém informar que estes equipamentos são importados, e quanto
menor o prazo de contratação, mais onerosa ela fica, tendo em vista que o
fornecedor irá diluir o custo do equipamento, instalação, configuração do seu
frete, transporte, adequação de cabeamento, módulos de entrada e acabamento,
em um tempo menor. 0 referido modelo contempla orientação do MPOG,
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Portaria MP/STI

20 de 2016, de maneira a perm itir a amortização completa do

ativo e a conseqüente redução dos custos unitários por página.
13.1.2 - 0 benefício econômico identificado acima pela equipe técnica da SEGRAF
é comprovado pelo anexo 1 do presente TR, através de manifestação de preços
pelas empresas que realizaram as cotações iniciais utilizadas na estimativa de
custos da presente contratação (item 16), identificando que, caso o contrato fosse
realizado por 12 meses (renováveis na forma da lei), o novo custo médio estimado
em, aproximadamente, 20-28% maior do que o modelo aqui proposto, de 48
meses direto.
13.1.3 - Além das evidências econômicas, um contrato de 48 meses representa
ganhos técnicos de eficácia e eficiência. 0 risco implícito de realizar um contrato
de 12 meses, renovável, é a sua própria "não renovação". Assim, o Senado Federal,
ao realizar esse modelo:
- Corre o risco de fazer 4 licitações, demandando 4 vezes mais trabalho,
tornando o processo moroso e ineficiente.
- Sofrerá, inevitavelmente, interrupções de produção, decorrentes da
instalação e desinstalação dos equipamentos que utilizam o mesmo espaço
físico dos anteriores;
- Fica suscetível a necessidade de precisar fazer adequações em arquivos
gráficos já criados, com processo de "ripagem", a depender da marca e
modelo ofertado;
- Sofrerá, inevitavelmente, diferença de tonalidade entre os trabalhos
similares, pois trocará de máquina constantemente;
- Sofrerá necessidade anual de adequação no estoque de papel, quanto a
tamanho e gramatura, caso a nova contratada disponibilize máquina com
desempenho inferior às que estiverem presentes, mesmo dentro das
especificações do edital.

14 - PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

34

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 42DBF2110037F494.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078763/2020-90

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
A CONTRATADA deverá utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de
acordo com o Art. 33 da lei

12.305/2010 (lei de resíduos sólidos) e parecer 251/2015 da

Advocacia do Senado Federal. Portanto, é de responsabilidade da CONTRATADA o descarte
apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa promover dano ambiental e o
encaminhamento

dos

materiais descartados

ambientalmente correta. 0

para

reciclagem de forma

responsável e

descarte deverá ser evidenciado através de documentação

comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta das peças/consumíveis.

15 -CAPACIDADETÉCNICA

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços compatíveis com o solicitado
neste term o de referência:
15.1 - Quanto as especificações do grupo 1, considera-se serviço compatível a prestação
de serviço de outsourcing, ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro)
meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões coloridas com gramatura mínima
aceitável de 300gr/m2, não departamental, não necessariamente com as exatas
especificações contidas no anexo 2 do edital.
15.2

-

Quanto as especificações do grupo 2, considera-se serviço compatível a

prestação de serviço de outsourcing, ou locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e
quatro)

meses, de

l(u m )

equipamento de formulário

contínuo,

sem

remalina;

15.2.2 - Por tratar-se de item não amplamente utilizado no mercado nacional,
será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao disposto no item
15.2.1, a locação, por prazo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2
(dois) equipamentos de impressões preto e branco com velocidade mínima de 120
páginas por minutos, não departamental, e não necessariamente com as exatas
especificações

contidas

no

anexo

2

do

edital.

15.3 - Para comprovação do quantitativo referido nos itens 15.1, 15.2 e 15.2.2, será
admitido somatório de atestados, concomitantes ou não;
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16 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A contratação possui seu valor máximo aceitável, mensalmente, de R$ 129.460,53 para o
Grupo 1; R$ 386.701,15 para o Grupo 2, perfazendo um total de R$516.161,68 destinados a cobrir
as despesas mensais conforme tabela abaixo:

GRUPO 1

Item

Qtd

1

1

Un.

Especificações

medida
serviço

Serviço

de

impressão

colorida,

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL-

-R $

R$

34.019,72

34.019,72

PREÇO GLOBAL
(48 MESES) R$
1.632.946,56

tecnologia

Laser/Led,

para

impressão em papéis e
cartões, tipologia
solta,

folha

incluindo

disponibilização
equipamentos
instalação

de
on

2
site,

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
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para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses..
2

200

Página
impressa
(em
milheiros,

Impressão colorida, em

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88

40,00

20.000,00

960.000,00

páginas A4, sob
demanda - estimativa
mensal

por mês)
3

1

serviço

Serviço de impressão em
PB

(monocromia),

tecnologia
para

Laser/Led,

impressão

papéis

e

tipologia

folha

em

cartões,
solta,

incluindo
disponibilização
equipamento

de
on

instalação

1
site,

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
4

500

Página
impressa

Impressão PB
(monocromia), em
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(em

páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

129.460,53

6.214.105,44

GRUPO 2

Item

QTS

5

1

Unidade
de medida
serviço

Especificações

Serviço

de

tecnologia

impressão,
inkiet,

PREÇO

PREÇO

PREÇO

UNITÁRIO

MENSAL

199.741,15

199.741,15

GLOBAL (48
MESES
9.587.575,20

PB

(monocromia) e colorida
(policromia),

com

utilização de formulário
contínuo e/ou papel em
bobina

sem

remalina,

incluindo
disponibilização
equipamento

de
on

instalação

1
site

inicial,

configuração, serviços de
manutenção,

suporte

técnico, apoio e execução
operacional, software de
gerenciamento,
inventário

e

contabilização,
fornecimento de peças,
componentes

e

suprimentos necessários
para seu funcionamento.
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exceto papel, durante o
período de 48 meses.

6

3.500

Página
impressa

Impressão coloridas

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

386.701,15

18.561.655,20

(policromia) em páginas

(em

A4, sob demanda -

milheiros,

estimativa mensal

por mês)
7

4.000

Página
impressa
(em

Impressão preto
(monocormia), em
páginas A4, sob

milheiros,

demanda - estimativa

por mês)

mensal

TOTAL DO GRUPO

17 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Conforme modelos padrões adotados pela SADCON.

18 - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente term o de referência de
acordo com o instrumento de medição de resultados abaixo especificado, estando sujeita a
glosas pelo seu descumprimento.
18.1

- Os níveis de serviço apresentados neste instrumento de medição de resultados têm

como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados
durante a contratação.
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18.2

- Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada como forma de

mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços. A verificação das ocorrências por
parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA à aplicação de glosa nos pagamentos mensais. 0
valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de acordo com a
tabela abaixo;
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado Federal
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o restabelecimento
do serviço, após o início do atendimento.
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para substituir
equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR).
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido à ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido à ausência
de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem prévia
autorização do SENADO.
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 6: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório incompleto de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a manutenção de
equipamento.
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação;
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

Ocorrência do tipo 7: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do presente TR).
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência

Descrição

18.3 - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal da respectiva
locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeitos, além da
aplicação da mesma, à aplicação das penalidades previstas no item 19 deste TR;

18.4 - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos, decorrentes do não
atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos, autorizam a SEGRAF a
realizar a impressão em qualquer outro equipamento - independentemente da tecnologia de
impressão - existentes no seu parque gráfico. Além do valor estipulado nas glosas das
ocorrências 1-8, será calculado o custo total serviço, de acordo com os sistemas de custeio da
SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
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18.4.1

- Alternativamente, desde que manifestada concordância e interesse do

Senado Federal, a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo
determinado, as impressões demandadas pelo Senado Federal, em qualquer "bureau"
que lhe convier, até que o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar
as referidas glosas, mas isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao
custo do serviço.

19

DAS PENALIDADES

19.1 - Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total
ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa, calculada sobre o sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do
presente TR), conforme tabela prevista no Parágrafo Nono desta cláusula;
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
19.2 - Sem prejuízo das sanções previstas, com fundamento no art. 7- da Lei n^
10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes
hipóteses:
- Apresentar documentação falsa;
- Fraudar a execução do contrato;
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- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fazer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal.
19.3 - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes no item 19.2 enseja a rescisão unilateral
do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
do contrato;
19.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5^, da Lei n^ 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei;
19.5 - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que a CONTRATADA
dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste contrato, será aplicada
multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento sobre o valor mensal da respectiva locação - itens
1, 3 ou 5 - do presente TR) até o limite de 30 (trinta) dias;
19.6 - A adulteração dos contadores internos dos equipamentos, ou substituição por
outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por ocorrência e por equipamento, sujeita
e empresa à multa de 2% do valor global do Contrato.
19.7 - 0 atraso na apresentação da garantia contratual sujeitará a CONTRATADA à multa
de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do contrato correspondente ao período
que este ficar com a garantia em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia;
19.8 - 0 contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do art. 79, inciso I, da
Lei n5 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1^ e 2- do mesmo artigo,
bem como as do art. 80 da referida lei, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do
SENADO, em função da gravidade apurada;
19.9 - Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
- A o s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

44

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 42DBF2110037F494.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078763/2020-90

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF
- À não reincidência da infração;
- À atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
- À execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
- À não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
19.10 - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério
da autoridade competente;
19.11 - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à
gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade
competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no
parágrafo décimo;
19.12 - A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de
ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida por meio de
GRU - Guia de Recolhimento da União;
19.13 - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor
remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado judicialmente.

20 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1 - Os pagamentos dos itens 1, 3 e 5 serão realizados mensalmente, e o período terá
início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos. 0 primeiro e último
pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra no primeiro dia do mês, será
proporcional. Os demais pagamentos considerarão período entre o dia primeiro e o último dia
de cada mês, considerando calendário de 30 dias por mês;
20.2 - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos e operadores
responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
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execução

operacional,

bem

como

qualquer

outro

custo,

serão

responsabilidade

da

CONTRATADA;
20.3 - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados mensalmente
conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição apresentado
no item 11 do presente term o de referência;
20.4 - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil
de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior,
discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas decorrentes do não
cumprimento dos acordos de níveis de serviço detalhados no item 18 do presente term o de
referência;
20.5 - A assinatura dos gestores, seja ela física ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado no item 20.4, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para todos os
itens do presente term o de referência;
20.6 - 0 SENADO FEDERAL suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais
divergências entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
item 9.3.4, ou entre esses e os controles que ela venha a manter, até a completa apuração dos
fatos;
20.7

-

A

nota

fiscal/fatura

deverá

vir

acompanhada

dos

seguintes

comprovantes/documentos:
-CRF;
-CNDT;
-CND;
- Certidões negativas de débitos estaduais e municipais;
- Contadores de cada equipamento máquina.
— Nenhum pagame nto será ef etuado à CONTRATADA enquanto penden te qualquer
obrigação documental ou financeira, inclusive a entrega da garantia contratual, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços ou atualização monetária;
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20.8

- A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos em disposição

permitam esta funcionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se o SENADO
FEDERAL ao direito de fazer uso destas funções.

21 - INDICAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

21.1 - Sugerimos a indicação dos nomes dos servidores Hélio Lopes de Azevedo e Fabrício
Ferrão Araújo, como gestores titular e substituto, respectivamente;
21.2 - A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do Serviço de Impressão
Digital da SEGRAF-SEID.

22 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÚMERO SEQÜENCIAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Os recursos orçamentários para custear a despesa estão definidos no plano de
contrações, números 20200216.

23- SUGESTÃO JUSTIFICADA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Será adotado o pregão eletrônico, critério de adjudicação "por grupos", tendo em vista a
existência dos seguintes fatores técnicos que justificam o agrupamento dos itens em dois grupos:
impossibilidade de particionaro serviço de locação da própria impressão, pela própria natureza
deste, bem como manutenção do sistema de redundância entre as impressões monocromáticas,
conforme item 6.4.5 do presente term o de referência.

24 - OPÇÃO PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será utilizado o sistema de registro de preços na presente contratação, por
apresentar-se incompatível com a demanda do senado, uma vez que se trata de um contrato de
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locação de equipamento e impressão. 0 tempo de acionamento (2 a 3 dias úteis) não é
compatível com a necessidade de serviço. Ademais, a sistemática de medição para impressão
deve ser realizada após a contabilização do equipamento e a execução do trabalho, fato que
impossibilita previsão anterior em nível de assertividade compatível com o SRP.
25 - APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI
COMPLEMENTAR N? 123/2006 PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Não há óbice à aplicação do art. 4 8 , 1, da lei complementar n^ 123/2006, de tal sorte que,
para os grupos cujo valor estimado se encontre abaixo de R$ 80.000,00, a licitação poderá ser
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
26 - PERMISSÃO OU VEDAÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
A participação de consórcios no certame que se originará do presente term o de referência
não será permitida, em razão de a complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação
de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem
de condições de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não
sendo o caso de perm itir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da
contratação pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participação de consórcios poderia limitar
a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e não
disputem individualmente o objeto da licitação.
27 - GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei n^ 8.666/1993 para a presente
contratação, pois a contratação pretendida não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas
no parágrafo único do art. 11-B do Ato da Diretoria-Geral n^ 9/2015. Após análise de risco por
parte da SEGRAF, sugere-se que a garantia contratual seja de 4,75% do valor global do contrato,
fruto da somatória dos percentuais abaixo relacionados

Variável

Tamanho do mercado

Situação

Naturaza

Forte concentração de

Média concentração de

Baixa concentração de

fornecedores

fornecedores

fornecedores

0,507o

0,257o

07o

MERCADOLÓGICA
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Nacionalização dos objetos

Grau de dificuldade em
substituir

0

A execução do contrato

A execução do contrato

depende de itens

independe de itens

importados

importados

0,257o

0,007o

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

Substituição Fácil

objeto, quanto

às adaptações físicas:

0,507o

0,257o

07o
DO OBJETO

Grau de dificuldade em
substituir

0

objeto, quanto

ao conhecimento já
adquirido:

Substituição difícil

Substituição em grau
mediano

0,507o

0,257o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção na
área legislativa

incompleta

1,007o

0,507o
Medio impacto:

Impacto da interrupção na

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

área administrativa

incompleta

1,007o

0,507o

Alto impacto: impossível

trabalho executado de

de trabalhar

form a lenta ou

Medio impacto:
Impacto da interrupção dos
serviços no órgão técnico

incompleta

0,507o

0,257o

Não

Sim

0,507o

0,007o

Não

Sim

Substituição Fácil

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o
Baixo impacto: E possível
encontrar substituto sem

QUANTO A

im pactar o trabalho

FINALIDADE

07o
Baixo impacto: É possível
encontrar substituto sem
im pactar o trabalho

07o

O contrato prevê ANS?

O contrato prevê
penalidades?

0,507o

0,007o

Acima de R$

Entre R$ 300.000,00 e

Abaixo de R$ 300.000,00

2.000.000,00 ano

R$ 2.000.000,00/ano

ano

1,007o

0,507o

07o

Prazo para entrega do

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

objeto

0,507o

0,257o

07o

Prazo para conclusão da

>180 dias

Entre 60 à 180 dias

<60 d ia s /N A

0,507o

0,257o

07o

Valor do contrato

CONTRATUAL

instalação após assintaura
do contrato
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28 - REAJUSTE DE PREÇOS
0 índice de reajuste a ser adotado deverá ser o INPC, aplicado anualmente.

Brasília, 31 de julho de 2020.

HELIO LOPES DE AZEVEDO
Matrícula 36393 - COORDENADOR INDUSTRIAL

FABRICIO FERRÃO ARAÚJO
Matrícula 269521 - DIRETOR DA SEGRAF
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ANEXO 1
Comprovação de vantajosidade para
realizar contratação por 48 meses
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Com vistas a identificar a vantajosidade econômica em uma contratação por 48 meses,
ao invés utilização do período de 12 meses, renováveis na forma da lei, foi realizada nova
avaliação de custos junto com os fornecedores.
A avaliação deu-se através de questionamento formal, via e-mail, para as 4 empresas que
apresentaram cotações validas para a formação da estimativa de preços detalhadas no item 16
do presente Termo de referência.
A empresas foram questionadas da seguinte forma:
"Prezados fornecedor.
A praxe da administração pública é realizar a contratação por 12 meses. A
contratação ora iniciada, a qual foi objeto de proposta de preços apresentada
pela sua empresa em anexo, foi inicialmente projetada por essa gestão para
48 meses continuado.
Foi-nos apresentado um elemento

novo: o acórdão do TCU número

(3.320/13-2^ Câmara), a saber: "Voto: 17. Assim, não basta presu m ir que a
co n tratação p o r um m a io r prazo é m ais econômica, como ocorreu neste caso.
O prazo c o n tra tu a l deve ser estabelecido considerando-se as circunstâncias
de f o r m a objetiva, faze n d o -se reg istrar no processo próprio o m o d o como
in terfe rem

na

decisão

e

quais

suas

conseqüências.

Tal

registro

é

especialm ente im p o rta n te quando se fiz e r necessário prazo inicial superior
aos doze meses entendidos como reg ra p o r esta Corte, de acordo com sua
jurisprudência....A córdão 9 .3 -

d e te rm in a r ao Município de Jacareí que,

sem pre que e n ten de r p e rtin en te f i r m a r contratos a serem executados de
f o r m a contínua com prazo de vigência inicial superior a 1 2 (doze) meses,
utilizando recursos federais, justifique a o prazo estabelecido, d em onstrando
os benefícios p a ra a A dm inistração, considerando os aspectos relacionados a
economia, eficiência e eficácia".

Assim, especialmente no tocante à questão econômica, questiono:

- Caso 0 Senado mude o modelo de contratação - inicialmente proposto
por 48 meses - para 12 meses, renováveis na forma da lei 8.666, a proposta
de preços apresentada em anexo pode ser mantida igual?
- Caso positivo, peço a gentileza de ratificar proposta apresentada.
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- Caso negativo, peço a gentileza de informar a eventual diferença de valor
a maior ou a menor, e como isso se refletiria na proposta em anexo.
Solicito urgência na resposta, para dar andamento interno de forma mais
célere possível.
Atenciosamente."

A resposta das empresas consultadas, que seguem ao final dessa análise, foram todas no
sentido de que as propostas anteriormente apresentadas não poderiam ser utilizadas para
parâmetro de preços caso a contratação fosse por um período de 12 meses, renováveis. As
diferenças apresentadas variariam de 20% à 60%, causando impacto médio de 20%(mediana) ou
28%(média) a mais no valor estimado para 48 meses diretamente, trazendo prejuízos financeiros.
DIFERENÇA IDENTIFICADA
PARA COTNRATÇÃO 12
MESES-RENOVÁVEIS
3EX.

20%

CANON

1 0 ,5 0 %

PANACOPY

60%

REPROCÓPIA

20%

MÉDIA

28%

MEDIANA

20%

* c o n s id e r a n d o a a p li c a ç ã o
s o m e n t e na taxa fixa

SEGRAF - Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Anexo “D” | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-3777 | Fax: +55 (61) 3303-1331

53

ANEXO_DIGITAIS_01 29/05/202005

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 42DBF2110037F494.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078784/2020-13

SENADO FEDERAL
Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF

Ofício - SEGRAF

Brasília, 31 de agosto de 2020

ASSUNTO:
informações.

Complementação

de

Senhor Coordenador da COATC,
Encaminho nova versão com TR com alteração do item 15 - “Capacidade
Técnica” . A alteração fez-se necessária face ao provimento parcial de impugnação
impetrada pela empresa ADVEN.
Com a alteração proposta, será possível aumentar o caráter competitivo do
certame, permitindo que mais empresas possam vir a participar do processo licitatório.

Atenciosamente,

FABRÍCIO FERRÃO ARAÚJO
Diretor da SEGRAF
[assinatura digital]
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

EDITAL
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1.172, de 2020, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução n° 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.001884/2020-15, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, destinada à contratação de empresa para a prestação
de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
1
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do
sítio W W W , compras governamental s.gov ,b r.
2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu fiancionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 - A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei n° 8.666/93;
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2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requeri do. php:
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis:
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 - Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá á respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
2.6 - E vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
CAPÍTULO III - DA VISTORIA
3.1 - E facultado á licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações
do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis,
contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos
equipamentos.
3.1.1 - A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h ás 18h,
pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777, ou por meio do e-mail
segraf@senado.leg.br.
3.1.2 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1 - A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente), ou carta assinada
por algum sócio / preposto da empresa;
3.1.3.2 - Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço de
Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações.
3.3 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser
contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 - Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado ás informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
4.3.1 - Prazo de instalação dos equipamentos: de 60 (sessenta) dias corridos para o
Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da assinatura
do contrato.
4.4 - A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5 - No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.5.1 - A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto
no item 12.3 do edital.
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4.5.2 - Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
4.6 - Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.8 - A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n° 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, á conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante ás sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.10 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.11 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.11.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.12 - A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovemamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chaf’).
5.2.1 - Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br. sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chaf’ e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe á licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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5.4 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessivel às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.
5.5 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação
expressa aos participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 - O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6 .1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6 .1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;

6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
fiagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.4.1 - Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e no §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
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7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.
7.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequivel por parte do Pregoeiro não
desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.
7.7 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior á
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior áquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas ás exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “capuf’ deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
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http://www.portaldatransparencia.gov.br. para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por grupo.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
1 1 . 1 - 0 Pregoeiro solicitará á licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 4 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 - A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 5
do edital.
11.1.2 - A licitante deverá especificar as marcas, os modelos e os fabricantes dos
equipamentos ofertados, bem como as suas documentações técnicas, compostas de:
manuais, folder, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas.
11.1.3 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
11.1.4 - O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.5 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
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11.1.6 - Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
11.1.7 - A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada,
á parcela ou á totalidade de remuneração.
11.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto á adequação ás
especificações técnicas do objeto, bem como a compatibilidade dos preços unitários ofertados,
que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens, conforme
informado no Anexo 1.
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar á licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Juridica, e da documentação especificada neste edital.
12.1.1 - Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação ás empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
12.2 - Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa juridica.
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12.3 - Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 3.6 deste edital, no ato do cadastram ento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços
compatíveis com o objeto licitado.
a.l) Quanto ás especificações do Grupo 1, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de
impressões coloridas com gramatura mínima aceitável de 300gr/m2, não
departamental, não necessariamente com as exatas especificações contidas
no Anexo 2 do edital.
a.2) Quanto as especificações do Grupo 2, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 1 (um) equipamento de formulário
contínuo, sem remalina;
a.2.1) Por se tratar de item não amplamente utilizado no mercado
nacional, será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao
disposto na alínea “a.2”, a locação, por prazo igual ou superior a 24
(vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões preto
e branco com velocidade mínima de 120 páginas por minuto, não
departamental, e não necessariamente com as exatas especificações
contidas no Anexo 2 do edital.
a.3) Para comprovação do quantitativo referido nas alíneas a.l, a.2 e a.2.1,
será admitido o somatório de atestados, concomitantes ou não.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la. Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa fisica.
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12.3.3 - OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.l) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar á licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.1eg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 - O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 - Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á ás sanções previstas neste edital.
12.4.5 - Havendo dúvida razoável quanto á autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
12.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados á Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
11
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 58E04A570037F6EB.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078923/2020-09

SENADO FEDERAL

situada na ViaN2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
12.4.6 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
12.5 - Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
12.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
12.5.2 - Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-fmanceira poderão
ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
12.6 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.7 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
12.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual periodo, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006;
12.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado á Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.8 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.8.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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12.9 - Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fi^aude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
12.9.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fi^aude ou burla a
confiasão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c)

data de constituição da nova empresa posterior á data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de
recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

12.9.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude á qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chaf’, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará á licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.9.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender á licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas á outra pessoa jurídica:
a)

inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;

b) relatará o fato á autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauri ente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidóneo.
13
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 58E04A570037F6EB.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078923/2020-09

SENADO FEDERAL

CAPÍTULO XIII - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
se a licitante não atender ás exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
13.2 - Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende ás exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XIV - DO RECURSO
14.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 - A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto á
licitante vencedora.
14.1.2 - Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 - O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 - A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 - Não será admitida intenção de recurso quando:
a)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;

b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c)

ostentar caráter meramente protelatório.

14.1.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 - Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente ás
razões recursais no prazo indicado.
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14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatòrio.
14.2.1 - Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
14.3 - Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
14.3.1 - Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados á
autoridade superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 c/c o art. 4.°, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 - O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 - A homologação deste Pregão compete á Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo á(s) vencedora(s) do certame.
CAPÍTULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 - Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 16.1.
16.1.2 - O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
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16.1.3 - Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES
17.1 - A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
serà descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XrV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-à o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 - Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
hcita@senado.leg.br.
18.2 - Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
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18.2.1 - A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
18.3 - Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até ás 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior á data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
18.4.1 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 - As respostas ás impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 - Termo de Referência; Anexo 2 Especificações Técnicas; Anexo 3 - Minuta do Contrato; Anexo 4 - Modelo de Apresentação
de Proposta; Anexo 5 - Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual; e Anexo 6 - Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria.

19.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes á época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.

17
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 58E04A570037F6EB.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078923/2020-09

SENADO FEDERAL

19.5 - As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
n° 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX - DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília,

de

de 20

.

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

ESPECIFICAÇAO
DO OBJETO

CATSER

Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conforme Anexo 2 do edital.
Item 1- 17353
Item 5 - 17353
Item 2 - 26859
Item 6 - 26859
Item 3 -26751
Item 7 -2 6 8 1 6
Item 4 -2 6 8 1 6
0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a
finalidade de dar maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do
Congresso Nacional, mediante a impressão das publicações oficiais do processo
legislativo, principalmente os diários.

Com 0 decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do
sistema de outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão,
vinculadas com a sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o
sistema de impressão digital tomou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando
estágios intermediários de pré-impressão, com substancial redução de insumos para
JUSTIFICATIVA
offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da
impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas,
entre outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao
sistema convencional de impressão offset.
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A opção pelo serviço de impressão on site mais vantajosa ao Senado se considerarmos
a rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica.
Nesse sistema, também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e
corretiva, à mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar,
também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo
de outsourcing oferece.

ADJUDICAÇÃO

Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a
opção pelo aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção
e mão de obra direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores
críticos de sucesso identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:
Menor Preço por Grupo.
G rupo 1
Item

1

Quantidade

Unidade
de medida

1

Serviço

2

200

Página
impressa
(em
milheiros)

3

1

Serviço

QUANTIDADE E
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Especificações
Serviço de impressão
colorida
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão em papéis e
cartões, tipologia folha
solta,
incluindo
disponibilização de 2
equipamentos on site,
instalação
inicial,
confisuracão. serviços
de manutenção, suüorte
técnico.
aüoio
e
execucão ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel,
durante
o
período de 48 meses.
Impressão colorida, em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Serviço de impressão
em PB (monocromia),
tecnologia Laser/Led,
para impressão em
papéis
e
cartões.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88
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500

Página
impressa
(em
milheiros)

tipologia folha solta,
incluindo
disponibilização de 1
equipamento on site,
instalação
inicial,
configuração, serviços
de manutenção, suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos
necessários para seu
funcionamento, exceto
papel,
durante
o
período de 48 meses.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

40,00

2 0 .000,00

960.000,00

6.214.105,44

Valor total Grupo 1
Grupo 2
Item

Quantidade

Unidade
de medida

Especificações

Serviço

Serviço de impressão.
tecnolosia inkjet. PB
(monocromia) e colorida
(policromia),
com
utilização de formulário
contínuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
incluindo
disponibilização de I
equipamento on site
instalação
inicial.
confisuracão. serviços
de manutenção, suporte
técnico.
apoio
e
execucão operacional.
software
de
gerenciamento.
inventário
e
contabilização.
fornecimento de peças.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)

199.741,15

199.741,15

9.587.575,20

(R$)
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6

7

3.500

Página
impressa
(em
milheiros)

4.000

Página
impressa
(em
milheiros)

componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
Impressão
colorida
(policromia)
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.
Impressão
PB
(monocromia),
em
páginas
A4,
sob
demanda - estimativa
mensal.

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

18.561.655,20

Valor total do Grupo 2

Valor total da contratação: R$ 24.775,760,64
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Programa de trabalho: 167458
Natureza da despesa: 339039
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), Anexo II do Senado Federal, localizado á Via
SERVIÇOS
N2, Brasilia-DF, CEP 70.165-900, Brasília/DF.

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Para o completo atendimento dos serviços de impressão contratados nos itens 1, 3 e 5,
do presente edital, deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes
requisitos mínimos, sem comprometer o caráter competitivo do certame, objetivando
proporcionar a qualidade necessária á execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais
econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura refiete a necessidade de atendimento ás ordens de serviço que chegam á
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.
ITEM 1 - GRUPO 1: SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA
LASER/LED, PARA IMPRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES, TIPOLOGIA FOLHA
SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS)
1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto, equivalente
a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
1.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
1 .4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1.5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1 .6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel offset 75 g/m^;
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1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300 g/m^, para
impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x 660mm, sendo que a
área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A presente gaveta pode ser
substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja, gaveta a ser implementado na
impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
1 .8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que trabalhem
com 8 bits ou mais de processamento;
1.10- Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
1.13 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
1 .1 5 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
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ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
2.1 - A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens com
cobertura média de 55% da página;
2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 1
deste Anexo.;
ITEM 3 - GRUPO 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PB (MONOCROMIA),
TECNOLOGIA LASER/LED, PARA IMPRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES,
TIPOLOGIA FOLHA SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO)
3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por minuto,
equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por
equipamento;
3.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3 .5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
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3.6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed / air feed / air assisted);
3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
3.12 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
3 .1 4 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”.
3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROXNUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
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ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado no
histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e traços
com cobertura média de 7 % da página;
4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 3 deste
Anexo;
4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado na Cláusula Quarta da minuta de
contrato (Anexo 3 do edital) não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de
24hs (conforme parágrafo décimo da Cláusula Quarta) fica facultado ao Senado Federal
realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo
valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 - GRUPO 2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, TECNOLOGIA INKJET, PB
(MONOCROMIA) E COLORIDA (POLICROMIA), COM UTILIZAÇÃO DE
FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
(DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO):
5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir bilhetagem
em separado, para fins de medição;
5.2 - Velocidade: igual ou superior á 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto, equivalente
a 500 folhas) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
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5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que permita
impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo aceitável),
incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade de homologação
específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema “roll”, que permita utilização de
bobinas com 17” de largura (limite superior mínimo aceitável);
5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4 em
linha;
5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar arquivos
no formato PDF;
5.10 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF,
trifásica. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede elétrica,
cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de energia para
o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;
5 .1 1 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o equipamento com
capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento remoto, impressão com
dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;
5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
5.13 - Para os módulos de entrada (roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o uso de
equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000.
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ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS
A4, SOB DEMANDA
6.1 - A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro
com cobertura média de 20% da página;
6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 5 deste
Anexo;
ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
7.1 - A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro,
textos e traços com cobertura média de 5% da página;
7.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
7.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
7.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 5
deste Anexo;
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP
A Contratada deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO
A Contratada deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/20

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N"
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
_________ , para a prestação de serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de
equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel.
, durante
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ n°
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________ , e
___________ , com sede n a ____________ , fa x n° (__ ) ___ e (_) __ -___, telefone n°
(__ ) ___ e
-___, CNPJ-MF n ° _______________ /____-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo S r.___________ ,C l.____________ , expedida
pela /
CPF n°. _________ -___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n ° 120 , homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital n ° ___________ do Processo 00200.001884/2020-15, incorporando o edital
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital n° ________ , a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
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funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - fornecer e sempre manter nas dependências da Secretaria de Editoração e
Publicações (SEGRAF) estoque mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para
garantir o abastecimento correspondente a 3 (três) meses de produção, levando em
consideração as estimativas detalhadas nos itens 2, 4, 6 e 7 do Anexo 2 do edital;
VI - utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de acordo com o Art. 33
da Lei n° 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos). Portanto, é de responsabilidade da
CONTRATADA o descarte apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa
promover dano ambiental e o encaminhamento dos materiais descartados para
reciclagem de forma responsável e ambientalmente correta. O descarte deverá ser
evidenciado através de documentação comprobatória de descarte ou destinação
ambientalmente correta das peças/consumíveis;
VII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARAGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá preparar todos os serviços detalhados na Cláusula Quarta deste
contrato, bem como disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados no Anexo 2 do edital
no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado á via N2, Bloco 01, CEP
70.165-900, Brasilia-DF, deixando-os em perfeitas condições para que os serviços contratados
em cada grupo sejam iniciados, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, para o Grupo 1, e
de até 90 (noventa) dias corridos, para o Grupo 2, contados da assinatura do contrato.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão ser novos, de primeiro
uso e em linha de produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia
autenticada da declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão estar devidamente
acondicionados e em caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a permitir completa
segurança durante o transporte.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos equipamentos do Grupo 2. a comprovação da data
de sua fabricação será verificada previamente á instalação nas dependências da SEGRAF e
ratificada no momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação,
registro junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou número de série {serial number). O
SENADO reserva-se ao direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o
equipamento caso a comprovação não seja devidamente efetivada, cabendo á CONTRATADA
substitui-lo, não obstante a aplicação de sanções contratuais.
PARAGRAFO QUARTO - Caso os equipamentos do Grupo 2 sejam novos, de primeiro uso,
a comprovação dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO QUINTO - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente
acondicionados em caixas, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte.
PARAGRAFO SEXTO - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas,
ligações, cabos, barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios
necessário para a descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao SENADO.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes
e controladores de impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.
PARAGRAFO OITAVO - O equipamento será recusado se:
I) Não atender ás especificações técnicas contidas na proposta e na documentação
técnica;
II) Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital da
licitação;
III) Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido recolocados em
perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - A instalação/entrega dos equipamentos fora das especificações
indicadas implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará á disposição da
CONTRATADA para substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento da comunicação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O SENADO, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá
equipe destinada a acompanhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas
disponibilizadas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIM EIRO - O SENADO poderá efetuar a conexão dos
equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis
tecnicamente, sem prejuízo das condições da prestação dos serviços, facultado o
acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser
ajustados de forma que a medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho
deverá ser realizado em conjunto com a equipe técnica do SENADO, de modo que haja o
melhor aproveitamento da mídia utilizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - É vedado á CONTRATADA desinstalar ou manter
inoperante qualquer equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Concluída a instalação e constatado o pleno
funcionamento dos equipamentos no ambiente de rede do SENADO, os itens 1, 3 e 5 serão
atestados provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o atesto provisório, pelo
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gestor responsável pelo contrato, pelo chefe do Serviço de Impressão Digital (SEID) e pelo
coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
de equipamentos e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA iniciará a execução do objeto deste contrato, que compreende serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes
e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para o Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da
assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados no
caput, no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado áviaN 2, 70.165-900, Brasilia-DF, CEP.
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. MANUTENÇÃO. SUPORTE TÉCNICO. APOIO E
EXECUCÃO OPERACIONAL. REFERENTES AOS ITENS 1. 3 E 5
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerar-se-á, para fins deste contrato, as seguintes definições
gerais:
I) Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas,
ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química,
bem como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
II) Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
III) Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
IV) Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h
ás 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das
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22h de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora
útil).
V) Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o
efetivo restabelecimento do serviço.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção
sité \ isto é, prestados no Serviço de Impressão Digital (SEID) da SEGRAF (Secretaria de
Editorações e Publicações do SENADO), para a realização de manutenções preventivas e
corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao SENADO, por meio de
técnicos especializados e treinados no equipamento.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos de plantão,
munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de
trabalho no SENADO, compreendido em dias úteis, das 7h ás 22h.
PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA considere necessária composição de
estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua acomodação,
dentro das dependências da SEGRAF.
PARAGRAFO SEXTO - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos
disponibilizados ao SENADO.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO através
de solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada
através de comunicação formal entre o SENADO e CONTRATADA, em modelo a ser definido
com o gestor do contrato, prioritariamente o e-mail, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I)

Número de série do equipamento;

II)

Hora de abertura da solicitação;

III) Grau da severidade;
IV)

Anormalidade observada;

V)

Nome do responsável pela solicitação de serviço;

PARAGRAFO OITAVO - O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h ás
22h, em dias úteis, nas dependências da SEGRAF.
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PARAGRAFO NONO - O início atendimento do referente ao restabelecimento do serviço não
poderá ultrapassar 4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo
órgão fiscalizador á CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - O término do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar
o prazo de 24hs, contado a partir do início do atendimento.
I) Caso o prazo para solução definitiva dos chamados abertos dependa do envio
extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá emitir relatório circunstanciado
informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a SEGRAF poderá avaliar
uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do problema.
II) Caso o serviço de manutenção detalhado nesta Cláusula não seja capaz de reestabelecer
os serviços no prazo de 24hs fica facultado ao SENADO realizar a impressões em PB
(monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo valor unitário de impressão
pactuado para o item 4 (Impressão PB - monocromia, em páginas A4, sob demanda).
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A interrupção dos serviços de manutenção, o não
atendimento aos prazos estipulados ou o não atendimento ás chamadas técnicas para
reestabelecimento do serviço ensejarão em aplicação de glosas previstas na Cláusula Sexta
deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a
CONTRATADA comunicará o fato á equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para
o fechamento do chamado, apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser
definido em conjunto com o gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a
duração da manutenção, bem como a hora de abertura e fechamento do chamado.
I) Caso o SENADO não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá
aberto até que seja efetivamente solucionado. Nesse caso, o SENADO informará á
CONTRATADA as pendências relativas á solicitação em aberto.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de
equipamento das dependências da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do
contrato a autorização de saída.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Substituição definitiva de equipamentos: a
CONTRATADA substituirá equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou
recorrentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação pelo órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os
seguintes casos:
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I) ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de um
período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
II) soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse 60 (sessenta) horas
úteis dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
III) apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - No caso de substituição em caráter definitivo dos
equipamentos, devem ser mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do
equipamento original, objeto da proposta da CONTRATADA.
DO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico
ao órgão fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas
que possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas
atividades relacionadas á determinação da configuração mais adequada para implementação de
políticas de segurança de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados,
inclusive em relação á configuração das máquinas alocadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Mudança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se
o direito de solicitar alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA uma vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de
andar/prédio, oportunidade em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de
instalação no novo local em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do
comunicado, não podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
I) O transporte fisico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças de local
solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Relatórios Administrativos: A CONTRATADA deverá
elaborar, encaminhar e manter sob sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela
SEGRAF, em caráter eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
I) Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a semana auferida,
contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada equipamento, com devida
estratificação que permita avaliar o quantitativo referente a cada ordem de serviço que foi
impressa no equipamento.
II) Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês subsequente, que
conterá o número de chamados por equipamento e o período em que o equipamento ficou
em manutenção.
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III) A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos, indicando as
informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes outros dados que
considere importantes para controle próprio.
IV) Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis com o software
Microsoft Excel.
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Por tratar-se de um serviço de impressão, não
caracterizando transferência de uso do bem, compete à CONTRATADA realizar a operação
dos seus equipamentos, com quantos operadores julgar necessários, para atender a execução
das impressões no quantitativo detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - O Serviço de Impressão Digital do SENADO
(SEID) funciona, ininterruptamente, das 7h ás 22h, em dias úteis. Durante esse horário, os
equipamentos devem estar completamente operacionais, salvo manutenções anteriormente
citadas do parágrafo terceiro ao parágrafo décimo sexto desta Cláusula, pois os serviços de
impressão podem ser iniciados e encerrados a qualquer momento, dentro desse horário.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Os serviços de impressão devem ser iniciados
imediatamente, a pedido do Chefe do SEID ou seus superiores e substitutos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Os operadores , além de serem plenamente capazes
de operar os seus respectivos equipamentos de impressão, deverão possuir capacidade técnica
para dialogar com a equipe da SEGRAF quanto a questões técnicas referentes a identificação
de erros de registros e marcações de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de
cada papel, tipologia e gramatura.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao órgão
fiscalizador e ao gestor do contrato uma relação nominal dos operadores que virão ao SENADO
para execução do serviço.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá organizar e fornecer, aos
operadores e técnicos responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e
crachás de identificação, que serão de utilização obrigatória nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo
cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de
segurança determinadas pelo SENADO, instruindo-os quanto á prevenção de incêndios nas
áreas do SENADO e de seus órgãos supervisionados.
I)

O descumprimento das normas acima elencadas faculta ao SENADO a proibição da
entrada do respectivo funcionário nas dependências da Casa.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO A CONTRATADA assumirá toda a
responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxilioalimentação, auxilio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada,
no que couber, a convenção coletiva de trabalho da categoria correspondente, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
durante a vigência dos serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por
omissão destes, ao SENADO ou a terceiros, nas dependências do SENADO.
CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
Ao final de cada mês, será auferida, através de software/sistema/plataforma disponibilizada
pela CONTRATADA, a quantidade de páginas A4 efetivamente produzidas, relativos aos
itens 2, 4, 6 e 7 do contrato, procedimento esse chamado de medição mensal. Apenas a
unidade efetivamente impressa será contabilizada para a medição e referido pagamento.
I) A medição mensal será encaminhada ao SENADO até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações: quantidade de páginas A4
impressas total por equipamento, diferenciando páginas coloridas e preto e branco; custo
do serviço utilizado; tipo de impressão (simples ou duplex); quantidade de consumiveis
utilizados no mês (tintas e cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser
gerado um relatório também em formato estatístico;
PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam definidos os seguintes detalhamentos quanto ás
medições:
I) Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de responsabilidade da
CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor ocasionados por falta de
manutenção no equipamento disponibilizado. Neste caso, será realizado preenchimento
de formulário descrevendo o ocorrido, detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e
assinado por ambas as partes;
II) Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não prosseguir
com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da impressão, cabendo á
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fiscalização do contrato autorizar a continuidade da impressão ou solicitar intervenção
corretiva;
III) Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo do SENADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos
em disposição permitam esta fiancionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se ao
SENADO o direito de fazer uso destas funções.
CLÁUSULA SEXTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente contrato de acordo com o
instrumento de medição de resultados abaixo especificado, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os níveis de serviço apresentados nesta Cláusula têm como
função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante
a contratação.
PARAGRAFO SEGUNDO - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada
como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços.
I - A verificação das ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA
á aplicação de glosa nos pagamentos mensais;
II - O valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de
acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado
Federal__________________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do SENADO e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o
restabelecimento do serviço, após o início do atendimento._____________________
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do do Anexo 2 do edital).___________________
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.____________
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do Anexo 2 do edital).__________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido á ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido á
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do Anexo 2 do edital).____________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO._____________________________________________
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento.____________________________________________
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.___________________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal
da respectiva locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeita a
CONTRATADA, além da aplicação da glosa, á aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira.
PARAGRAFO QUARTO - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos,
decorrentes do não atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos,
autorizam a SEGRAF a realizar a impressão em qualquer outro equipamento independentemente da tecnologia de impressão - existentes no seu parque gráfico.
I - Além do valor estipulado nas glosas das ocorrências 1-8 definidas no parágrafo
segundo desta Cláusula, será calculado o custo total do serviço, de acordo com os
sistemas de custeio da SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
II - Alternativamente, desde que manifestada a concordância e interesse do SENADO,
a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo determinado, as
impressões demandadas pelo SENADO, em qualquer “bureau ” que lhe convier, até que
o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar as referidas glosas, mas
isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao custo do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n°______________ , não sendo
43
V ia N 2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 58E04A570037F6EB.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.078923/2020-09

SENADO FEDERAL

permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.

Item

Quantidade
estimada

Unidade

Especificação

Preço
unitário
(R$)

Preço
mensal
total (R$)

Preço
total
(R$)

-

PARÁGRAFO PRIM EIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ __________________________ (_______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários á perfeita execução deste contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos dos itens 1,3 e 5 serão realizados mensalmente,
e o período terá início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos, previsto no
parágrafo décimo quarto da Cláusula Terceira.
I - O primeiro e último pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra
no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais pagamentos considerarão período
entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando calendário de 30 dias por
mês.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados
mensalmente conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição
apresentado na Cláusula Quinta.
PARAGRAFO QUARTO - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos
e operadores responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,
até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços
prestados no mês anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas
decorrentes do não cumprimento do instrumento de medição de resultados detalhados na
Cláusula Sexta.
I) A assinatura dos gestores, seja ela fisica ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado neste parágrafo, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para
todos os itens deste contrato;
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II) O SENADO suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais divergências
entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
parágrafo vigésimo da Cláusula Quarta, ou entre esses e os controles que ela venha a
manter, até a completa apuração dos fatos;
III) Relatório com os contadores de cada equipamento / máquina deverá acompanhar a
nota fiscal/fatura.
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo quinto desta Cláusula e á apresentação da garantia na
forma da Cláusula Décima Primeira.
I) A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caberá á CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidões
negativas de débitos estaduais e municipais e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas previstas na Cláusula Décima
Terceira.
PARAGRAFO OITAVO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - Havendo vício a reparar em relação á nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo sétimo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARAGRAFO DÉCIMO - 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 pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sétimo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura
própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = i/365

1 = 6/ 100/ 365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARAGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas
sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior á definida na letra ‘I’ for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 167458 e Natureza de Despesa 339039, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.°_____ .
PARAGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária á conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R $ ___________(
),correspondentea
4,75% ( quatro inteiros e setenta e
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cinco centésimos por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no
Serviço de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARAGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARAGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARAGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
á relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARAGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II - multas aplicadas pelo SENADO á CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
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PARAGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I - Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente á garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
0 período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARAGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal á CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
1 - As retenções de crédito realizadas pelo SENADO para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III - A liberação dos valores retidos fica condicionada á execução plena do contrato ou
á apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita ás seguintes penalidades:
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II - fraudar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidóneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA á multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos á administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores ás penalidades previstas na referida lei.
PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início á prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal da
respectiva locação - itens 1, 3 e 5 do edital) até o limite de 30 (trinta) dias.
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PARAGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA á multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARAGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sétimo
da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA á multa de 0,05% (meio décimo por cento) a
0,1%) (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARAGRAFO SÉTIMO - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 10%) (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARAGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARAGRAFO NONO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA á multa de 5% ( cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima
Primeira.
PARAGRAFO DÉCIMO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15%o (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato), ressalvadas as hipóteses
especiais dos Parágrafos Segundo, Quarto, Sexto e Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
Décima Quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita á multa correspondente a até 10%o (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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I I - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituição por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento, sujeita e empresa à multa de 2% (dois por cento) do valor global
do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARAGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional á gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, e diante da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo Terceiro
da Cláusula Décima Quinta.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, por 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, podendo ser prorrogado até
o limite de 60 (sessenta meses), contados da data de sua assinatura, a critério das partes e
mediante termo aditivo, observado o art. 57, II da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando consultada, a manifestação positiva da CONTRATADA
quanto ao interesse na prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 422 do Código
Civil, gera legítima expectativa para o Senado Federal quanto á assinatura do termo aditivo
necessário á formalização da renovação da vigência
PARAGRAFO TERCEIRO - Em atenção ao Parágrafo anterior, exceto diante de fato
superveniente e devidamente justificável, a recusa da CONTRATADA em assinar o termo
aditivo de prorrogação de vigência manifestada após o prazo de 90 (noventa) dias antes do
encerramento da vigência do contrato poderá ensejar:
I - a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, observando-se o disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Décima
Terceira;
II - conforme o interesse da Administração, a rescisão unilateral do contrato, de modo
a, diante da impossibilidade prática de realização de novo procedimento licitatório,
viabilizar a contratação do objeto remanescente do contrato nos termos do art. 24, XI,
da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
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Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasilia-DF,

d e _______________de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA
DIRETOR DA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 4
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, á
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI- DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRONICO N“
/
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)________________________
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)___________
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
VALOR
VALOR
ITEM QUANT. UNID.
MARCA
ESPECIFICAÇAO
UNIX.
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

VALOR TOTAL

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo á proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

ANEXO 5
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu, ...................................................................................................... , inscrito(a) no CNPJ
n.° ............................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PUBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP n° 477/2013.

Local e data:_____

Representante legal:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"

/2 0 _

ANEXO 6
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO

_________________ DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA_________________
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico [Identificação do
Pregão], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF n° [Número do CPF], responsável técnico ou representante da empresa
[Nome da Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], não considero necessário vistoriar o local, pois as informações
constantes do Edital da licitação são suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade
para a plena execução do serviço.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico ou Representante da Empresa)
(CPF n ° :____________________ )
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício 650/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.005001884/2020-15
Brasília, 31 de agosto de 2020.

Ao Coordenador da COATC
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à DGER para novas aprovações.

Trata este processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento
de peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto
papel.
Após a publicação do Pregão Eletrônico n° 83/2020, a COPELI recebeu pedido
de impugnação de edital, conforme NUP 00100.078363/2020-84. Consta, no mesmo
documento, a manifestação da SEGRAF sobre a procedência parcial do pedido, informando
ainda que será feito o respectivo ajuste no Termo de Referência.
O
avisto de suspensão do certame foi publicada no DOU de 31/08/2020, NUP
00100.078717/2020-9le os autos retornaram ao órgão técnico para os devidos ajustes.
A SEGRAF anexou aos autos do processo nova versão do Termo de Referência
(TR), NUP 00100.078763/2020-90, e informou, por meio do NUP 00100.078784/2020-13
as alterações feitas naquele documento.
Cumpre registrar que, em relação à versão anteriormente aprovada, a versão
atualizada do TR traz alteração apenas em relação ao atestado de capacidade técnica exigido
para os equipamentos do Grupo 1.
Ato contínuo, a COATC procedeu as respectivas alterações na minuta de edital que estão destacadas em amarelo no documento para melhor identificação, que foi
consignada no NUP 00100.078923/2020-09.
Em função do exposto, sem prejuízo das demais deliberações constantes do NUP
00100.071662/2020-98, sugere-se submeter os autos à consideração da Diretoria-Geral para:
a)

Aprovação do novo Termo de Referência,
00100.078763/2020-90, nos termos propostos; e

documento

NUP
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício 650/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.005001884/2020-15
b) Aprovação da nova minuta de edital de
00100.078923/2020-09, nos termos propostos.

pregão

eletrônico,

NUP

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT
De acordo.
Ao Senhor Diretor da SADCON.

(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
De acordo.
A Senhora Diretora-Geral para deliberação.

(Assinado eletronicamente)
Rodrigo Galha
Diretor da SADCON
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Diretoria-Geral
Processo n" 00200.001884/2020-15
Assunto: Aprovação de nova minuta de edital e de
novo termo de referência em razão de impugnação do
certame licitatório. Serviços de impressão digital on
site, com disponibilização de equipamentos, serviços
de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, durante 48 (quarenta e oito). Item
20200216 do Plano de Contratações Valor máximo
estimado:
R$24.775.760,64.
Aprovações
e
autorizações da Diretoria-Geral.

Senhora Diretora-Geral,

Retornaram os autos à Diretoria-Geral, para aprovação de nova minuta de edital^ e de novo
termo de referência^, a fim de dar seguimento ao PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR
PREÇO POR GRUPO destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão
digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento,
inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
funcionamento, exceto papel, consoante especificações do órgão técnico.
De acordo com a Ata exarada pela COPELP, após a publicação em 26/08/2020 do edital do
certame, a licitante ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. apresentou pedido de
impugnação do instrumento convocatório, o qual foi parcialmente acatado pela SEGRAF, nos
seguintes termos:
"Após leitura do pedido de impugnação da empresa ADVEN, entendemos que o mesmo
procede parcialmente, e sugerimos realizar correções no atestado de capacidade técnica, pelos
seguintes motivos: A) Para os equipamentos do grupo 1, o principal elemento que deve ser
respeitado, com o atestado de capacidade técnica, é que a empresa demonstre possuir
capacidade técnica para o outsourcing de impressoras DE PRODUÇÃO, e não impressoras
DEPARTAMENTAIS ou MULTIFUNCIONAIS. Assim, a característica principal de uma
impressora folha solta de produção diz respeito a sua gramatura, e não quanto a sua
velocidade. A gramatura condiciona a tipologia do trabalho. Já a velocidade, por sua vez,
condiciona o ritmo da produção. Assim, parece correto o entendimento de que, ao exigir no
atestado de capacidade técnica a velocidade mínima para o grupo 1, poderíamos estar
' NUP 00100.078923/2020-09
2 NUP 00100.078763/2020-90
3 NUP 00100.078365/2020-73
\\fs\D GER\ATDGER\2020\DESPACHOS\l° SECRErA RIA \00200 001884 2020 15 outsourcing impressoras 2.1 [km].doc
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Diretoria-Geral
impedindo empresas que, mesmo acostumadas a realizar outsourcing de máquinas de
produção (linha C da Ricoh, Linha Image Press da Canon, Varioprint ou Versant da Xerox,
Accurio Press da Konica), não atendam a exigência de 80ppm, por não ter realizado o serviço
com esse tipo de equipamento. Como alternativa para aumentar a competição, iremos realizar
a supressão da velocidade mínima no grupo 1, mas manteremos a gramatura mínima de 300gr
- característica essencial dos equipamentos de produção -, bem como o prazo de 24 meses. B)
Para o grupo 2, não serão realizadas modificações. Aqui trata-se de um equipamento de
altíssima velocidade, em bobina. Assim, o atestado de capacidade técnica é simplificado:
basta a empresa comprovar que prestou serviço por 24 meses de outsourcing ou locação de
formulário contínuo. O edital ainda oferece uma alternativa: caso a empresa nunca tenha
prestado serviço com máquinas de formulário contínuo, ela deve comprovar que é capaz de
suportar uma grande vazão de impressos, equivalente a, no mínimo, 2 máquinas preto e
branco com velocidade mínima de 120ppm. Entendemos que, atendida qualquer uma das
situações, as empresas comprovam capacidade técnica de trabalhar com grande volumetria,
bem como, por conseguinte, todos os cuidados que esse tipo de produção demanda (supply
chain, manutenção, etc). A supressão da velocidade mínima, nesse caso, acabaria com a
alternativa proposta, restando efeito contrário: a restrição da competitividade, haja vista que
somente empresas que comprovem o serviço com uma máquina de formulário contínuo
poderiam participar do processo licitatório”

Desse modo, o certame foi suspenso em 31/08/2020 para os necessários ajustes pelo órgão
técnico, que consistiu basicamente na supressão na alinea al do item 12.3.1 - CAPACIDADE
TÉCNICA, da nova minuta de edital, da exigência na capacidade técnica de comprovação de
velocidade de 80 ppm para os equipamentos Grupo 1. Tal modificação permitirá a ampliação da
concorrência.
Por meio do Oficio n° 650/2020"^, a COATC/SADCON demonstrou a regularidade da
instrução, com destaque para as seguintes informações e documentos carreados aos autos:
Após a publicação do Pregão Eletrônico n° 83/2020, a COPELI recebeu pedido de
impugnação de edital, conforme NUP 00100.078363/2020-84. Consta, no mesmo documento,
a manifestação da SEGRAF sobre a procedência parcial do pedido, informando ainda que será
feito o respectivo ajuste no Termo de Referência.
O aviso de suspensão do certame foi publicada no DOU de 31/08/2020, NUP
00100.078717/2020-91e os autos retomaram ao órgão técnico para os devidos ajustes.
A SEGRAF anexou aos autos do processo nova versão do Termo de Referência (TR), NUP
00100.078763/2020-90, e informou, por meio do NUP 00100.078784/2020-13 as alterações
feitas naquele documento.
Cumpre registrar que, em relação á versão anteriormente aprovada, a versão atualizada do TR
traz alteração apenas em relação ao atestado de capacidade técnica exigido para os
equipamentos do Grupo 1.

4 00100.078938/2020-69
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Ato contínuo, a COATC procedeu as respectivas alterações na minuta de edital - que estão
destacadas em amarelo no documento para melhor identificação, que foi consignada no NUP

00100.078923/2020-09.
Por derradeiro, o Senhor Diretor da SADCON encaminhou os autos para as deliberações e
demais atos necessários ao seguimento do certame, em conformidade com o disposto no Anexo V do
Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução n° 13/2018 do Senado Federal.
Ante o exposto, esta Assessoria Técnica esposa o entendimento manifestado pelo Senhor
Diretor da SADCON, opinando favoravelmente ao seguimento do processo.
A consideração de Vossa Senhoria.
Diretoria-Geral, 1 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Kleber M inatogau

Tahmíneh M aria Shokranian de Mello

Assessor Técnico

Assessora Técnica
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Diretoria-Geral

De acordo. Acolho a informação técnica e, com fundamento no art. 9°, III, IV, VI e

VIII, Anexo V, do Regulamento Administrativo, consolidado pela RSF n° 13/2018,
passo a decidir:
1

APRO VO o novo Termo de Referência, documento n° 00100.078763/2020-

90, nos termos propostos; e
2

APRO VO a nova minuta de edital de pregão eletrônico, documento n°

00100.078923/2020-09, nos termos propostos.
3

M A NT ENH O as demais decisões do despacho constante do documento n°

00100.071662/2020-98.

Encaminhem-se os autos à SADCON para as providências pertinentes.
Brasília, 1 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)

ILANA TR O M BK A

Diretora-Geral
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SENADO FEDERAL

Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações
Ofício n° 662/2020 - COATC/SADCON
Processo n° 00200.001884/2020-15
Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ao Coordenador da COATC
Assunto: Para conferência, assinatura e marcação da data de abertura do certame
Trata o presente processo da contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento
de peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
A nova versão da minuta de edital que consta do documento digital n°
00100.078923/2020-09 foi aprovada pela Senhora Diretora-Geral, na forma do art. 9° do
Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 do Senado Federal, conforme decisão consignada no
documento digital n° 00100.079246/2020-38.
O texto da minuta encontra-se disponibilizado no seguinte endereço lógico:

"U:\Area compartilhada\Editais licitatórios para publicação\01884 2020 - Aluguel de
Impressoras SEGRAF (ajustado).docx".
Cabe registrar que não foi previsto na minuta de edital o direito de preferência do
art. 5° do Decreto n° 7.174/2010 tendo em vista a manifestação da SEGRAF, no NUP
00100.070176/2020-52, de que todos os equipamentos componentes e peças das tecnologias
da contratação são de empresas estrangeiras, não havendo tecnologia nacional compativel.
Ante o exposto sugere-se o encaminhamento dos autos à COPELI, para conferência,
posterior assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT
De acordo.
A COPELI para conferência, assinatura e marcação da data de abertura do certame licitatório.
Em 02/09/2020.

(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

PROCESSO STJ 01911 7 /2 0 20 . Term o de C redenciam ento STJ n. 148/2020. CREDENCIADO:
BIOCÁRDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA. CNPJ: 0 5 .54 4 .035/0001-05 (M atriz); CNPJ:
05 .54 4 .035/0003-77 (Filial). OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência e A te n d im e n to à

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO N5 8 3 /2 0 2 0
Com unicam os
a
reabertura
de
prazo
da
licitação
supracitada,
processo
Ne
00 2 00 .001884/2020. , publicada no D.O.U de 2 6 /0 8 /2 0 2 0 . O bjeto: Pregão Eletrônico Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão digital onsite, com
disponibilização de e q uipam entos, serviços de m anutenção, su p o rte técnico, apoio e
execução
operacional,
impressões
coloridas
e
m onocrom áticas,
s o ftw a re
de
ge renciam ento, inve n tário e contabilização, fo rn e c im e n to de peças, co m ponentes e
sup rim e n tos necessários para seu fu n cio n a m e n to , exceto papel, d u ra n te 48 meses
consecutivos, de acordo com os te rm o s e especificações do edital e seus anexos Novo
Edital: 0 3 /0 9 /2 0 2 0 das 0 8 h00 às 12hOO e d e l4 h 0 0 às 17h30. Endereço: Senado Federal Via N2 - Bloco 16 - 12 Pavim ento. Cep: 70165900 Zona Cívico-adm inistrativa - BRASÍLIA DFEntrega das Propostas: a p a rtir de 0 3 /0 9 /2 0 2 0 às 0 8 h00 no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r.
Abe rtura das Propostas: 2 1 /0 9 /2 0 2 0 , às 09h30 no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r.
JANIO DE ABREU
Pregoeiro

Saúde aos beneficiários do Programa de Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER.
FUNDAMENTO: A rtig o 230 da Lei n. 8.1 12 /9 0 , Lei n. 8 .6 6 6 /9 3 e AD STJ n. 8 2 /2007.
ASSINATURA: 0 2 /0 9 /2 0 2 0 . VIGÊNCIA: 1 0 /0 9 /2 0 2 0 a 0 9 /0 9 /2 0 2 3 . SIGNATÁRIOS: Luiz A n to n io
de Souza Cordeiro - SAD/STJ, Alcides Bolgue - Credenciado.
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO STJ 0 1 9 073/2020. T erm o de C redenciam ento STJ n. 145/2020. CREDENCIADA:
UROMÉDICA - UROLOGIA CLÍNICA E CIRURGIA LTDA. CNPJ: 0 1 .641.103/0001-01. OBJETO:
Prestação de Serviços de Assistência e A te n d im e n to à Saúde aos beneficiários do Programa
de Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER. FUNDAMENTO: A rtig o 230 da Lei n.
8.112/90, Lei n. 8.6 66 /9 3 e AD STJ n. 82 /20 0 7 . ASSINATURA: 0 2 /0 9 /2 0 2 0 . VIGÊNCIA:
0 9 /0 9 /2 0 2 0 a 0 8 /0 9 /2 0 2 3 . SIGNATÁRIOS: Luiz A n to n io de Souza Cordeiro - SAD/STJ, Erica
Raquel de Oliveira - Credenciada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

(SIDEC - 0 2 /0 9 /2 0 2 0 ) 020001-00001-2020NE000006

Processo STJ 2 5 7 0/2019. 19 T erm o A d itivo ao C o n tra to STJ 2 3 /2020. CONTRATADA: Global
Serviços & Comércio Ltda. CNPJ: 09.439.320/0001-17. OBJETO: Alteração contratual.

Poder Judiciário

FUNDAMENTO: Art. 65, II, da Lei 8 .6 66/1993. ASSINATURA: 0 2 /0 9 /2 0 2 0 . VIGÊNCIA:
0 2 /0 9 /2 0 2 0 a 3 0 /1 1 /2 0 2 1 . SIGNATÁRIOS: Luiz A n to n io de Souza Cordeiro - SAD/STJ, e

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Renata Oliveira Alcântara Raposo - Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

C o ntrato n9 5 0 /2 0 2 0 e n tre o STF e a empresa FINO SABOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
(Processo n9 01220 4 /2 0 19 ). O bjeto: aquisição de café to rra d o e moído.
Fundam ento Legal: Lei n9. 8.6 66 /9 3 . Assinatura: 02/09/2 0 2 0 .V ig ê ncia: 12 (doze) meses, a
co n tar do dia 19 dezem bro de 2020. Assinam: pelo STF, Eduardo Silva Toledo, Diretor-G eral;
e, pela Contratada, Sylvana Dias de Araújo.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N? 3 6 /2 0 2 0 - UASG 80001
N9 Processo: 500.869/2020-7. O bjeto: Prestação de serviços de m anutenção preventiva e
corretiva do s o ftw a re Session Board C o n tro lle r - SBC.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

0 3 /0 9 /2 0 2 0 das 0 8 h00 às 12hOO e das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 08,
C onjunto
A,
Bloco
A,
Sala
A3.41,
Asa
Sul
BRASILIA/DF
ou

19 T erm o A d itivo ao C ontrato n9 0 5 /2 0 2 0 e n tre o STF e a ALESSANDRO NUNES
- ME (Processo n9 0 0 6 85 7/2019). O bjeto: p ro rro g a r a vigência do C ontrato. Fundam ento
Legal: Lei n9. 8 .666/93. Assinatura: 0 2 /0 9 /2 0 2 0 . Vigência: a p a rtir da assinatura. Assinam:
pelo STF, Eduardo Silva Toledo, Diretor-Geral; e, pela empresa, Alessandro Gândara
Nunes.

w w w .co m p ra s g o ve rn a m e n ta is.g o v .b r/e d ita l/8 0 0 0 1 -5 -0 0 0 3 6 -2 0 2 0 . Entrega das Propostas: a
p a rtir de 0 3 /0 9 /2 0 2 0 às 08h00 no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r. A b e rtura das Propostas:
1 6 /0 9 /2 0 2 0 às 14h30 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. Inform ações Gerais: .
JUMARA CRISTINA SILVA CERQUEIRA

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Coordenadora de Licitações e Contratos Substituta

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N® 2 2 /2 0 2 0

(SIASGnet - 0 1 /0 9 /2 0 2 0 ) 80001-00001-2020NE000001

Firmado e n tre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
- RNP. Processo n. 071 71 /2 0 2 0. O bjeto: fo rta le c e r a articulação institucional e a
cooperação técnica e n tre as organizações, o in te rcâ m b io de co n h ecim e n to técnico, a troca
de inform ações, com o o b je tiv o de viabilizar o desenvo lvim e n to de novos p rojetos e ações
no â m b ito de atuação e com petência de cada partícipe. Data de Assinatura: 0 1 /0 9 /2 0 2 0 .
Vigência: de 24 (vinte e q u a tro) meses, p o dendo ser prorrogado, a u to m a tic a m e n te , até o
lim ite de 60 (sessenta) meses. Signatários: pelo CNJ, M in is tro Dias T offo li - Presidente; e
pela RNP, Nelson Simões da Silva - Diretor-Geral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO N® 2 9 /2 0 2 0 - UASG 060001
N9 Processo: 000734200011.
PREGÃO SISPP N9 3 9 /2020. C o ntratante: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR -.CNPJ Contratado:
00087163000153. Contratado : APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA -.O bjeto: Prestação de
serviço de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis que com põem o
acervo im o biliário do STM. Fundam ento Legal: Leis n9s 10.520/02, 1 2 3/06, 8.666/93,
Decretos n9s 7.746/12, 8 .538/15, 9.5 07 /1 8 , 1 0 .183/18 e 10.024/19. Vigência: 1 5 /0 9 /2 0 2 0 a
14 /0 9 /2 0 2 2 . V a lo r Total: R$4.865.607,60. Fonte: 127000000 - 2020NE800163. Data de
Assinatura: 0 1 /0 9 /2 0 2 0 .
(SICON - 0 2 /0 9 /2 0 2 0 ) 060001-00001-2020NE000109

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N5 6 1 /2 0 2 0

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA

Sagrou-se vencedora da Licitação TSE n9 61/2020a empresa Brasitur Eventos e Turism o
Ltda., pelo v a lo r de R$ 89.897,80 (oitenta e nove mil, o ito ce nto s e noventa e sete reais e
oite n ta centavos).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA lã REGIÃO, em atenção à

(SIDEC - 0 2 /0 9 /2 0 2 0 ) 070001-00001-2020NE000271

decisão

autos

do

M an d a d o

de

Segurança

n9

1030618-

AVISO DE LICITAÇÃO

ao m andado de segurança, bem com o revogou a lim in a r deferida a n te rio rm e n te em favor
do candidato, to rn a sem e fe ito o Edital n9 22 - TRF lã Região, de 27 de ja n e iro de

pela caducidade do d ire ito do candidato Manasses M ore ira Ramos, inscrição n9 10128518,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 8 7 /2 0 2 0 - UASG 50001
0 0 3 5 8 8 /2 0 2 0 .

O bje to:

C o ntratação

de

empresa

especializada

para

fo rn e c im e n to , m o n ta g e m e c o n figuração de ilhas de edição fo rm a d a s p o r w o rk s ta tio n ,
de

nos

PREGÃO ELETRÔNICO N® 9 7 /2 0 2 0 - UASG 50001

(SIASGnet - 0 2 /0 9 /2 0 2 0 ) 50001-00001-2020NE000107

caixas

p roferida

13.2018.4.01.0000, em a n d am e n to no T ribunal Regional Federal da lã Região, que decidiu

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

m o n ito r,

ju dicial

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

N9 Processo: 00854 5 /2 0 20 . O bjeto: Aquisição de circu lad o r de ar, clim a tizad o r de ar e
máquina frag m e n ta d o ra. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 0 3 /0 9 /2 0 2 0 das 0 9 h00 às 12hOO
e das 13hOO às 17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01 -tre ch o 03-adm inistracao 01
Andar, Asa Sul - BRASILIA/DF ou w w w .co m p ra sg o ve rn a m e n ta is.g o v.b r/e d ita l/5 0 0 0 1 -5 00097-2020. Entrega das Propostas: a p a rtir de 0 3 /0 9 /2 0 2 0 às 09h00 no site
w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. A b e rtura das Propostas: 1 7 /0 9 /2 0 2 0 às lOhOO no site
w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r.
Inform ações
Gerais:
Edital
ta m b é m
disponível
em
w w w .s tj.ju s .b r.

Processo:

VII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO
QUADRO DE PESSOAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE 19 E 29 GRAUS

SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA SIQUEIRA
Pregoeira

N9

REGIÃO

EDITAL N9 28, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

som

e

le ito r

de

cartão.

Total

de

Itens

Licitados:

4.

Edital:

2020.
Des. 1'TALO FIORAVANTI SABO MENDES

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Espécie: Extrato de Apostila ao T erm o de C redenciam ento - Fundam ento Legal: Lei
8.6 66/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09 /20 1 4 , aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 0 9 /0 4 /2 0 1 4 , e
hom ologada pelo Conselho de A dm inistração, sessão de 2 2 /0 4 /2 0 1 4 ; Processo
A d m in is tra tiv o
6 .8 39/2006. Processo A d m in istra tiv o
PAe 0004964-39.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Ele m ento de Despesa 33.90.39. Apostila ao
T erm o de C redenciam ento 0 3 1 /2 0 0 8 da empresa Diagnósticos da Am érica S.A - Exame
Laboratório e Imagem O bjeto: A lte ra r a Cláusula Sétima - Do Acréscim o e da Supressão de
Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF lã Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-G eral e pela empresa M atheus M atos de Oliveira e Sylvio Schm idt Canedo
Adm inistradores.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

0 3 /0 9 /2 0 2 0 das 0 9 h00 às 12hOO e das 13hOO às 17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote
0 1 -tre ch o

0 3 -a d m in istra c a o

01

Andar,

Asa

Sul

-

BRASILIA/DF

ou

w w w .c o m p ra s g o v e rn a m e n ta is .g o v .b r/e d ita l/5 0 0 0 1 -5 -0 0 0 8 7 -2 0 2 0 . Entrega das Propostas:
a

p a rtir

de

0 3 /0 9 /2 0 2 0

às

0 9 h 00

no

site

w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r. A b e rtu ra

das

Propostas: 1 7 /0 9 /2 0 2 0 às lOhOO no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r. In form ações Gerais:
Edital ta m b é m disponível em w w w .s tj.ju s .b r.
JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira
(SIASGnet - 0 2 /0 9 /2 0 2 0 ) 50001-00001-2020N E000107
Este d o c u m e n to pode ser ve rifica d o no e nd ereço e letrôn ic o
h ttp ://v /v /v i/.in .g o v .b r/a u te n tic id a d e .h tm l, pelo código 05302020 09 0 30 01 2 2

Espécie: Extrato de Apostila ao T erm o de C redenciam ento - Fundam ento Legal: Lei
8.6 66/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09 /20 1 4 , aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 0 9 /0 4 /2 0 1 4 , e
hom ologada pelo Conselho de A dm inistração, sessão de 2 2 /0 4 /2 0 1 4 ; Processo
A d m in is tra tiv o
6 .8 39/2006. Processo A d m in istra tiv o
PAe 0001678-53.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elem ento de Despesa 33.90.39. Apostila
10173807 ao T erm o de Credenciam ento 0 2 2 /2 0 0 8 da empresa Hospital Santa M arta Ltda.
O bjeto: A lte ra r a Cláusula sétima - Do acréscim o e da supressão de p ro ce d im e nto . Assina
pelo TRF lã Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-G eral e pela empresa Sebastião
M aluf, Adm in istra d o r.

D o cum en to assinado d ig ita lm e n te c o n fo rm e MP n2 2.200-2 de 2 4 /0 8 /2 0 0 1 ,
que in stitu i a In fra e stru tu ra de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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DADOS 083/2020
tiago@3ex.com.br
reprocopia@reprocopia.com.br
raphael@panacopv.com.br
fvoshimoto@cusa.canon.com
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Cassío Veloso Barbosa Gomes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
quinta-feira, 3 de setembro de 2020 11:45
COPELI - Licitações
AVISO DE LICITAÇÃODO PE. 083/2020 - REPUBLICAÇÃO

Prioridade:

Alta

Prezados senhores,

Comunicamos que já se encontra disponível no site COMPRASNET (WWW.comprasnet.gov.br) e no site
do Senado federal (WWW.senado.gov.br), o Edital do Pregão Eletrônico n° 083/2020, destinada à
contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com disponibilização
de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Informamos, ainda, que, caso haja pedidos de esclarecimentos referente à licitação em referência, estes devem ser
enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelo endereço eletrônico licita@senado.leg.br, até as 17h, no horário de Brasília-DF.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 I Bloco 16 I CEP 7 0 1 6 5 - 9 0 0 | Bra sília /D F
T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 5 7 1 1 | + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 2 7 1 3

B copeliPsenado.leg.br
SENA D O
FE D E R AL

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o com o M eio A m b ie n te .”
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Cassío Veloso Barbosa Gomes
De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Microsoft Outlook
raphael@panacopy.com.br; fyoshimoto@cusa.canon.com; tiago@3ex.com.br;
reprocopia@reprocopia.com.br
quinta-feira, 3 de setembro de 2020 11:47
Retransmitidas: AVISO DE LICITAÇÃO DO PE. 083/2020 - REPUBLICAÇÃO

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não
enviou uma notificação de entrega:
raDhael@DanacoDv.com.br (raDhael@DanacoDv.com.br')
fvoshim oto@ cusa.canon.com (fvoshimoto@cusa.canon.com')

tiaQO@3ex.com.br (tiaQO@3ex.com.br')
reDrocoDia@reDrocoDia.com.br (reDrocoDia@reDrocoDia.com.br')

Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO DO PE. 0 83/2020 - REPUBLICAÇÃO
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Cassío Veloso Barbosa Gomes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
quinta-feira, 3 de setembro de 2020 11:45
Hélio Lopes de Azevedo; Fabrício Ferrão Araújo
AVISO DE LICITAÇÃO DO PE. 083/2020 - REPUBLICAÇÃO

Prioridade:

Alta

Prezados Senhores,
Informamos que a licitação objeto do processo n^ 00200 .001884 / 2020 - 15 , destinada à contratação de empresa para
a prestação de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software
de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários
para seu funcionamento, exceto papel, será realizada na form a do Pregão Eletrônico n^ 083/2020, cuja abertura
está prevista para o dia 21/09/2020, às 9h30, tendo como pregoeiro responsável o servidor FELIPE GUIMARÃES
CÔRTES.
A COPELI envidará os esforços necessários para a célere e eficaz conclusão do certame.
Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 I Bloco 16 I CEP 7 0 1 6 5 - 9 0 0 | Bra sília /D F
T e le fo n e : + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 5 7 1 1 | + 5 5 (61) 3 3 0 3 - 2 7 1 3

B copeli(5)senado.Ieg.br
SE N A DO
FE D E R AL

“A n te s de im p r im ir , pense em seu c o m p r o m is s o com o M eio A m b ie n te .”
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Jânio de Abreu
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Fabrício Ferrão Araújo
quarta-feira, 16 de setembro de 2020 17:37
COPELI - Licitações
RES: Ajustes do pregão 83/2020
image001.gif; image002.gif

Prezados
De acordo com as mudanças.
A tt
Fabrício Ferrão
De: COPELI - Licitações
Enviado: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 14:20
Para: Fabrício Ferrão Araújo
Assunto: RES: Ajustes do pregão 83/2020
Caro Fabrício, boa tarde!
Tendo em vista a necessidade de lançar no sistema Comprasnet, o correto quantitativo dos itens, levando em conta
o prazo de 48 meses da execução contratual, questiono se não seria adequado alterar o quantitativo dos itens 1, 3 e
5, tam bém , a fim de mantermos a mesma coerência no critério de cadastramento de proposta por parte dos
licitantes.
Dessa form a, segue para avaliação, em arquivo anexo, a m inuta do Termo de Referência (Anexo I) ao edital do
Pregão Eletrônico n? 083/2020 - 2§ RETIFICAÇÃO.
Aguardo manifestação.
Atenciosamente,
Janio de Abreu
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 I Bloco 16 | 1^ pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014
[cid:image001.gif@01D68C33.FB539D30]
[cid:image002.gif@01D68C33.FB539D30]

De: Fabrício Ferrão Araújo <f.araujo@ senado.leg.br> Enviada em: terça-feira, 15 de setembro de 2020 13:58
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Assunto: Ajustes do pregão 83/2020
Prezados
Recebemos dúvidas de 3 fornecedores diferente quanto a apresentação de propostas do pregão 83/2020
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No campo de apresentação de propostas do comprasnet, especificamente para os itens 2, 4, 6 e 7, a quantidade
apresentada faz com o valor estimado total considere apenas a parcela mensal, e não o to ta l do contrato. Dessa
form a, cada fornecedor tira sua própria interpretação e cadastra propostas de form a equivocada, podendo gerar
prejuízos ao Senado Federal com propostas erroneam ente desconsideradas.
Assim, solicito as providencias cabíveis para que a quantidade de cada item, dentro do cadastro do comprasnet,
reflita o valor total do contrato, considerando a estimativa mensal multiplicada por 48, tal qual foi fe ito para os itens
1, 3 e 5. Dessa froma, as quantidades devem ser de:
Item
Item
Item
Item

2 = 200 * 48 = 9600
4 = 500 * 48 = 24.000
6 = 3.500 * 48 = 168.000
7 = 4000 * 48 = 192.000

Entendo não haver necessidade de alterar edital ou te rm o de referência, pois trata-se apenas de uma replicação da
lógica já utilizada para os 1, 3 e 5, em que os campos já estão multiplicados por 48
Se possível, tam bém no campo de descrição detalhada do objeto ofertado, seria interessante acrescentar a
expressão "m ilheiros de", de form a que a frase fique da seguinte form a: "Impressão colorida, em milheiros de
páginas A4, sob demanda estimativa mensal .... (sic) - (exemplo do item 4, em anexo"). Essa informação, assim
como a anterior, tam bém já consta no edital (anexo 1, unidades de medida) e no, prescindindo de retificações, sob
nosso ponto de vista.
Atenciosamente.

Fabrício Ferrão Araújo
Diretor da SEGRAF
SEGRAF - Secretaria de Editoração e Publicações Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | CEP 70165-900
I Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-37771 ferrao@ senado.leg.br<mailto:ferrao@ senado.leg.br>
[cid:image001.gif@01D68C33.FB539D30]
[cid:image002.gif@01D68C33.FB539D30]
"Antes de im prim ir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente."
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ISSN 1677-7069

N5 178, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

DEPAR TA M ENTO DE MATERIAL E PA TR IM Ô N IO

SENADO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE COMPRAS

DIRETORIA-GERAL

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE A D M IN IS TR A Ç Ã O DE CONTRATAÇÕES

Tendo em vista a aplicação da penalidade de m ulta de R$ 18.876,58 (dezoito
mil, o ito ce nto s e setenta e seis reais e cin qüenta e o ito centavos), face ao não a colhim ento
dos argum entos apresentados em sede de defesa prévia, fica a empresa ORGANIZAÇÕES
CERCRED LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 11.222.008/0001-19, a tu a lm e n te em local
incerto e não sabido, notificada da sanção, aplicada co n form e a Portaria nS 149, de
8 /1 1 /2 0 1 9 , da Diretoria A d m in istra tiva da Câmara dos Deputados, publicada no Boletim
A d m in istra tivo da Câmara dos Deputados de 1 2 /1 1 /2 0 1 9 , e da abertura do prazo de 10
(dez) dias úteis, a c o n ta r desta publicação, para fins de apresentação de recurso
a d m in istra tivo (Processo nS 322345/2017, ref. Processo nS 109849/2016).
Brasília, 15 de se te m b ro de 2020
LUCIANE RODRIGUES DE PAIVA FERREIRA
Diretora

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Espécie: T erm o de Credenciam ento n9 TCR0125/2020. Processo: 200.009210/2020-69.
Celebrado e n tre o SENADO FEDERAL (CREDENCIANTE - CNPJ n9 00.530.279/0001-15), e a
ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA (CREDENCIADA - CNPJ n9 28.290.788/0001-37).
M odalidade: Não se aplica. O bjeto: Prestação de serviços de a te nd im e n to médicohospitalar nas especialidades constantes dos objetivos da credenciada e descritas em seu
c o n tra to social aos Senadores e seus dependentes, ex-Senadores e cônjuges, bem com o
aos beneficiários do Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal (SIS). Programa de
Trabalho: 01301003420045664. Vigência: início: 1 4 /0 9 /2 0 2 0 - final: 1 6 /1 2 /2 0 2 4 .
Signatários: pelo Senado Federal: liana Trom bka, Diretora-Geral, pela Credenciada: A n to n io
Eduardo A n to n ie tto Junior.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 1 7 /2 0 2 0 - UASG 020001

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Processo 389.603/2019. ESPÉCIE: C o ntrato n9 2 0 2 0/140.0- firm a d o com a ROCHA BRESSAN
ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ n. 26.415.117/0001-20. OBJETO:
prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarm e de incêndio. AMPARO
LEGAL:
LICITAÇÃO
n°
7 9 /2020.
VIGÊNCIA:
1 4 /0 9 /2 0 2 0
a 0 9 /0 8 /2 0 2 1 .
VALOR:
R$1.494.999,99.
EXTRATOS DE CONVÊNIO
Processo 649.222/2019. ESPÉCIE: Convênio n9 2 0 2 0/5 4 .0 - firm a d o com a UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO. CNPJ:
63.025.530/0052-73. OBJETO: Pesquisa de m étodos em aprendizagem de m áquina e
processam ento de linguagem natural com repasse de c o n hecim ento. AMPARO LEGAL: Art.
116, da Lei n. 8 .666/93. VIGÊNCIA: 1 4 /0 9 /2 0 a 2 8 /1 0 /2 1 . VALOR: R$ 210.348,00.

N9 Processo: 00200008854202030
O bjeto: Contratação de serviços técnicos e
especializados de consultoria direcionados ao desenvo lvim e n to in stitucional para dar
su p o rte à ree struturação e m odernização estru tu ral do Senado Federal. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundam ento Legal: A rt. 249, inciso XIII da Lei n9 8.666 de 2 1 /0 6 /1 9 9 3 ..
Justificativa: A te n d e r a justificativa apresentada pelo órgão técnico no T erm o de
Referência. Declaração de Dispensa em 1 0 /0 9 /2 0 2 0 . ILANA TROMBKA. Diretora-geral.
Ratificação em 1 4 /0 9 /2 0 2 0 . SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA. P rim eiro-secretário. Valor Global:
R$ 3.301.360,00. CNPJ CONTRATADA : 44.315 .9 1 9 /0 0 0 1 -4 0 FUNDACAOINSTITUTO DE
ADMINISTRACAO.
(SIDEC - 1 5 /0 9 /2 0 2 0 ) 020001-00001-2020NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 225.205/20. ESPÉCIE: Convênio n9 2 0 2 0/064.0- firm a d o com a UNIÃO
EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A. CNPJ: 0 0.720.144/0001-12. OBJETO: concessão
de estágio cu rricu la r a estudantes de cursos de graduação. AMPARO LEGAL: Art. 116, da Lei
n. 8 .666/93. VIGÊNCIA: 0 1 /0 9 /2 0 a 3 1 /0 8 /2 1 .

Espécie: 029 T erm o A d itiv o ao C o ntrato CT2019/049, celebrado com a empresa CETRO RM
SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 0 8.307.120/0001-48. Processo: 2 0 0.007788/2020-81. Data da
Assinatura: 1 4 /0 9 /2 0 2 0 . O bjeto: Fica pro rrog a d o de 1 8 /0 9 /2 0 2 0 a 1 7 /1 2 /2 0 2 0 . Programa
de Trabalho: 01.031.0034.4061.5664. Naturezas de Despesa: 339037 e 339039. Notas de
Em penho n9s 2020NE800741 e 2020NE800744, em itida em 0 8 /0 9 /2 0 2 0 . Signatários: pelo
Senado Federal: liana Trom bka, Diretora-G eral, pela co n tratada: Daniel Rodrigues Lessa.

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N5 8 3 /2 0 2 0

Processo 237.091/20. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica n9 202 0/1 0 2 .0 - firm a d o
com a UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS. CNPJ: n.
00.627.992/0001-81. OBJETO: Promoção de cooperação educacional e técnico-científica
e n tre os partícipes. AMPARO LEGAL: A rt. 116, da Lei n9 8.6 66 /9 3 . VIGÊNCIA: 0 8 /0 9 /2 0 a
0 7 /0 9 /2 2 .
Processo 398.723/20. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica n9 202 0/1 0 9 .0 - firm a d o
com o INSTITUTO PALAVRA ABERTA. CNPJ: n. 11.762.331/0001-85. OBJETO: Realização de
eventos, estudos, pesquisas e produção de conteúdos relacionados à educação midiática,
às competências digitais e ao co m bate a desinform ação. AMPARO LEGAL: Art. 116, da Lei
n9 8.6 66 /9 3 . VIGÊNCIA: 1 4 /0 9 /2 0 a 1 3 /09 /2 5 .

Com unicam os a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
2 6 /0 8 /2 0 2 0 . O bjeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de
serviços de im pressão digital onsite, com disponibilização de equipam entos, serviços de
m anutenção, su p o rte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
m onocrom áticas, s o ftw a re de g e renciam ento, inve n tário e contabilização, fo rn e c im e n to de
peças, co m ponentes e sup rim e n tos necessários para seu fu n cio n a m e n to , exceto papel,
d u ra n te 48 meses consecutivos, de acordo com os te rm o s e especificações do edital e seus
anexos
JANIO DE ABREU
Pregoeiro

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo 3 6 3 .998/19. ESPÉCIE: C o ntrato n9 2019/1 2 8 .1 - firm a d o com a SHOWCASE PRO
TECNOLOGIA LTDA. CNPJ n. 0 5 .411.789/0001-97. OBJETO: Prestação de serviço de su porte
técnico e extensão de garantia do g ravador digital de programação, m odelo ShowCase PRO
XDA13. AMPARO LEGAL: A rt. 57, inciso II, da Lei n9 8 .666/93. FINALIDADE DO ADITIVO:
Prorrogação da vigência con tra tu a l pelo período de 12 meses, contados a p a rtir de
0 7 /1 0 /2 0 ; concessão de desconto de R$40,00 no preço anual do co n tra to , co n form e
proposta da contratada datada de 1 0 /0 3 /2 0 . VALOR: R$3.460,00.
Processo 417.8 4 8 /1 8 . ESPÉCIE: C o n tra to n9 2 0 19/059.1 - firm a d o com a MICROSOFT
INFORMÁTICA LTDA. CNPJ n. 60.316.817/0001-03. OBJETO: Prestação de serviços de
su p o rte técnico " M ic ro s o ft Services Prem ier S u pport". AMPARO LEGAL: A rt. 57, inciso II da
Lei n9 8.6 66 /9 3 . FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação da vigência c o n tra tu a l pelo período
de 12 meses, a p a rtir de 0 2 /0 9 /2 0 ; concessão de reajuste de 5,99% do v a lo r to ta l do
co n tra to , baseado no índice ICTI co m p re e nd id o no período de fe ve re iro /2 0 1 9 a
ja n e iro /2 0 2 0 , a p a rtir de 0 2 /0 9 /2 0 . VALOR: R$ 301.261,74.
Processo 136.675/15. ESPÉCIE: C o ntrato n9 2016/1 5 6 .4 - firm a d o com a EWERTON DIAS
SILVA 01772977195. CNPJ n. 20.321.778/0001-00. OBJETO: Prestação de serviços de
m anutenção preventiva e corretiva, com fo rn e c im e n to de peças, de portões autom áticos.
AMPARO LEGAL: A rt. 65, inciso I, alínea "b ", c/c parágrafo prim e iro , da Lei n9 8.666/93.
FINALIDADE DO ADITIVO: Acréscim o, a p a rtir de 2 0 /0 8 /2 0 , de serviços de m anutenção em
3 portões eletrônicos, da seguinte fo rm a : acréscim o de R$216,15, refe re n te a 3 serviços de
m anutenção preventiva; e acréscim o de R$72,05, re fe re n te a 1 serviço de m anutenção
corretiva. VALOR: R$ 37.322,18
Processo 136.675/15. ESPÉCIE: C o ntrato n9 2 0 16/156.5 - firm a d o com a EWERTON DIAS
SILVA 01772977195. CNPJ n. 20.321.778/0001-00. OBJETO: Prestação de serviços de
m anutenção preventiva e corretiva, com fo rn e c im e n to de peças, de portões autom áticos.
AMPARO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei n9 8.6 66 /9 3 . FINALIDADE DO ADITIVO:
Prorrogação da vigência contra tu a l p or 12 meses, contados a p a rtir de 0 7 /1 0 /2 0 ; acréscim o
de R$1.080,75, refe re n te a 15 serviços de m anutenção preventiva; e acréscim o de
R$288,20, refe re n te a 4 serviços de m anutenção corretiva. VALOR: R$ 38.691,13.
Processo 0 0 2 .822/2015. ESPÉCIE: Convênio n9 2016/0 0 3 .4 - firm a d o com a INSTITUTO
BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO-IDP. CNPJ n. 0 2 .474.172/0001-22. OBJETO: concessão de
estágio curricular a estudantes de cursos de graduação. AMPARO LEGAL: Art. 116 da Lei n9
8.666/93. FINALIDADE DO ADITIVO: prorrogação da vigência co n tra tu a l p or 12 meses, a
p a rtir de 0 6 /0 9 /2 0 2 0 . VALOR: R$ 65.332,00.

(SIDEC - 1 5 /0 9 /2 0 2 0 ) 020001-00001-2020NE000006
RETIFICAÇÃO
No D.O.U. do dia 1 4 /0 9 /2 0 2 0 , página 121, seção 3, 049 T erm o A d itivo,
celebrado com a empresa ONIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. Processo:
200.002877/2020-31. Onde se lê: "Fica pro rrog a d o de 0 2 /1 0 /2 0 2 0 a 0 1 /1 0 /2 0 2 1 , leia-se:
"Fica pro rrog a d o de 0 2 /1 0 /2 0 2 0 a 0 1 /1 0 /2 0 2 1 , e Renegocia em -0,71701% ao v a lo r global
e stim ado anual atualizado do c o n tra to , corre sp o nd e n te a -R$ 2.403,31, passando de R$
335.184,67 para R$ 332.781,36, a vig o ra r a p a rtir de 02 de o u tu b ro de 2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTRATAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES (SADCON),
DO SENADO FEDERAL, no uso de sua com petência, pelos fu n d a m e n to s expostos nos autos
do processo n9 0 0 2 00.007881/2020-95, te n d o em vista a te n ta tiv a fracassada de
notificação via e-mail e via postal com aviso de recebim ento, co n form e d e m onstra o
re lató rio de rastre a m e n to do AR n9 OD590723428BR, resolve, com base no § 29 do art. 87
da Lei n9 8.6 66 /9 3 c/c inciso III do art. 39 da Lei n9 9.7 84 /9 9 , n o tifica r a empresa PLENUM
SISTEMA PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ n9 30.408.252/0001-15, a apresentar defesa
prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, contra
a m ulta em tese aplicável no v a lo r to ta l de R$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta
centavos), nos te rm o s do Subitens 13.2 e 13.3, do item 13, do Edital do T erm o de
Referência n9 3 4 /2019, p or não t e r efetivad o a entrega to ta l dos serviços pactuados,
configurando-se inexecução parcial da avença, m o tivo pelo qual a gestão solicitou o
cancelam ento da Nota de Em penho n9 2019NE801172, em d e sc u m p rim e n to ao que
estabelecem os itens 9.1 e 9.2.9 do supracitado Term o. A referida defesa deverá ser
dirigida à SADCON, via Serviço de Protocolo A d m in istra tivo , localizado no té rre o do Anexo
I, nos dias úteis das 9 às 17 horas; ou e n tregue via correio, aos cuidados da Coordenação
de Planejam ento e C ontrole de Contratações (COPLAC) da Secretaria de Adm inistração de
Contratações do Senado Federal (SADCON), sito à Via N2, bloco de apoio 2, ao lado da
Agência do Banco do Brasil, 19 andar, sala 17, CEP: 70.165-900; ou ainda através do e-mail
seinpe@ senado.leg.br, em fo rm a to de d o c u m e n to com patível com o M ic ro so ft Office ou
extensão "PDF". Destaca-se que os autos do citado processo estão com vista franqueada a
essa empresa, em co n form id ad e com o disposto no § 59 do art. 109 da Lei n9 8.666/93.
Q ualquer inform ação adicional poderá ser o btida pelo te le fo n e (61) 3303-1733.
RODRIGO GALHA
D ire to r da SADCON

SECRETARIA EXECUTIVA DA COM ISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

Poder Judiciário

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 1 0 2 /2 0 2 0 - UASG 10001

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
N9 Processo: 425.6 1 6 /2 0 18 . O bjeto: Aquisição e instalação de equipa m e n tos de leitores
biom étricos, compatíveis com o s o ftw a re Access M an ager Pro, in cluindo tre in a m e n to e
garantia de fu n cio n a m e n to pelo prazo m ínim o de 12 (doze) meses e aquisição de fecho
e létrico cu rto e longo e fechadura eletro m a gn é tica para porta de vidro.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 1 6 /0 9 /2 0 2 0 das 0 9 h00 às 17h59. Endereço: Camara Dos Deputados
Edif.
Anexo
1 - 1 4
Andar,
Zona
Cívico
A d m in istra tiva
BRASILIA/DF
ou
w w w .c o m p ra sg o ve rn a m e n ta is.g o v.b r/e d ita l/1 0 0 0 1 -5 -0 0 1 0 2 -2 0 2 0 . Entrega das Propostas: a
p a rtir de 1 6 /0 9 /2 0 2 0 às 0 9 h00 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. A b e rtura das Propostas:
2 9 /0 9 /2 0 2 0 às lOhOO no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r. Inform ações Gerais: Em caso de
discordância existente e n tre as especificações descritas no Com prasNet e as especificações
constantes do Edital, prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível ta m b é m no site
w w w .c a m a ra .le g .b r. .
DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da Cpl
(SIASGnet - 1 4 /0 9 /2 0 2 0 ) 10001-00001-2020NE000291
Este d o c u m e n to pode ser ve rific a d o no e nd ereço e letrôn ic o
h ttp ://v /v /v i/.in .g o v .b r/a u te n tic id a d e .h tm l, pelo código 05302020 09 1 60 01 0 8

EXTRATO DE T E R M O A D IT IV O

Q u in to T e rm o A d itiv o ao C o n tra to n. 5 3 /2 0 1 9 c e le b ra d o e n tre o CNJ e a SEAL
TELECOM

COMÉRCIO

5 8 .6 1 9 .4 0 4 /0 0 0 8 -1 4 .

E

SERVIÇOS

DE

Processo: 0 5 5 5 4 /2 0 1 9 .

TELECOMUNICAÇÕES
O b je to :

A inclusão

LTDA.
do

CNPJ

pa rá g ra fo

doze na CLÁUSULA SÉTIMA do C o n tra to CNJ n. 5 3 /2 0 1 9 . F u n d a m e n to Legal: Lei
8 .6 6 6 /9 3 , art. 65, II, b. V alor: R$7.599.833,41. Data de A ssin atura : 1 4 /0 9 /2 0 2 0 .
Vigência:

a c o n ta r de sua assinatura.

Signatários:

pelo

CNJ, Johaness

Eck -

D ire to r-G e ra l; pela C o n tra ta d a , Sueli Cristina Letizio - Procuradora.

D o cum en to assinado d ig ita lm e n te c o n fo rm e MP n2 2.200-2 de 2 4 /0 8 /2 0 0 1 ,
que in stitu i a In fra e stru tu ra de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO N® 1 /2 0 2 0 - UASG 290002
N úm ero do Contrato: 63/2020.
N9 Processo: 08038006367201667.
DISPENSA N9 84 /20 2 0 . Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -.CNPJ Contratado:
11399787000122. C o ntratado : VENEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -EIRELI. O bjeto:
Recepção na DPU em Natal/RN. Prorrogar a vigência p o r mais 12 (doze) meses.
Fundam ento Legal: Lei 8 .6 6 6 /9 3 . Vigência: 1 6 /1 1 /2 0 2 0
a 1 5 /1 1 /2 0 2 1 . V a lo r Total:
R$123.581,19. Fonte: 100000000 - 2020NE801193. Data de Assinatura: 1 5 /0 9 /2 0 2 0 .

N5 179, quinta-feira, 17 de setembro de 2020

Via N2 - Bloco 16 - 19 Pavim ento. Cep: 70165900 Zona Cívico-adm inistrativa - BRASÍLIA DFEntrega das Propostas: a p a rtir de 1 7 /0 9 /2 0 2 0 âs 0 8 h00 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r.
Abe rtura das Propostas: 2 9 /0 9 /2 0 2 0 , âs 0 9 h30 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r.
JANIO DE ABREU
Pregoeiro
(SIDEC - 1 6 /0 9 /2 0 2 0 ) 020001-00001-2020NE000006

Poder Judiciário

(SICON - 1 6 /0 9 /2 0 2 0 ) 290002-00001-2020NE800150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N® 1 /2 0 2 0 - UASG 290002

SECRETARIA DO TRIBUNAL

N úm ero do Contrato: 9 1 /2020.
N9 Processo: 08038007202202019.
PREGÃO SISPP N9 25 /20 2 0 . C o ntratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -.CNPJ
Contratado:
09406386000100. C o ntratado : TAWRUS
SEGURANÇA E VIGILANCIA
LTDA.Objeto: Vigilância Patrim onial Arm ada naDPU em M an a u s/A M . A lte ra r o h o rário de
escala do posto de vigilância estabelecido nos itens 3.4 e 7.2, o qual passa a ser de 6 âs
18 HS, a co n tar de agosto de 2020. Fundam ento Legal: Lei 8 .6 66 /9 3 . Data de Assinatura:
1 5 /09 /2 0 2 0 .
(SICON - 1 6 /0 9 /2 0 2 0 ) 290002-00001-2020NE800157
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N® 1 /2 0 2 0 - UASG 290002
N úm ero do Contrato: 134/2019.
N9 Processo: 08038007215201873.
PREGÃO SISPP N9 113/2019. C o ntratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -.CNPJ
Contratado: 00642107000133. C o ntratado : NORTH SERVIÇOS LOCACAO DE MAO DE -OBRA
LTDA. O bjeto: Limpeza na DPU em Joâo Pessoa/PB. Prorrogar a vigência p o r mais 12 (doze)
meses. Fundam ento Legal: Lei 8.6 66 /9 3 . Vigência: 1 6 /1 2 /2 0 2 0 a 1 5 /1 2 /2 0 2 1 . Valor Total:
R$66.600,63. Fonte: 100000000 - 2020NE800432. Data de Assinatura: 1 0 /09 /2 0 2 0 .
(SICON - 1 6 /0 9 /2 0 2 0 ) 290002-00001-2020NE800150
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 1 0 1 /2 0 2 0 - UASG 290002
N9 Processo: 08038004598202042. O bjeto: Contratação de serviço de mailing jo rnalístico,
co n ten d o um cadastro atualizado de jornalistas do país, profissionais de jo rn a l, revista,
rádio e TV, agência de notícias, w e b e freelancers co n form e condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos para a Defensoria Pública da Uniâo.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 1 7 /0 9 /2 0 2 0 das 08h00 âs 12hOO e das 13hOO âs 17hOO.
Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco H, Lote 14, Asa Sul - BRASILIA/DF ou
w w w .co m p ra s g o ve rn a m e n ta is.g o v .b r/e d ita l/2 9 0 0 0 2 -5 -0 0 1 0 1 -2 0 2 0 . Entrega das Propostas:
a p a rtir de 1 7 /0 9 /2 0 2 0 âs 08h00 no site w w w .g o v .b r/c o m p ra s . A be rtura das Propostas:
0 1 /1 0 /2 0 2 0 âs lOhOO no site w w w .g o v .b r/c o m p ra s . Inform ações Gerais: Telefone (61)33184363 / e-mail: licita ca o @ d pu .d e f.b r.

SECRETARIA DE A D M IN IS TRA Ç Ã O
COOR D EN A DO RIA DE AQUISIÇÕES
SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato-TSE n9 68 /20 2 0 , firm a d o e n tre o TSE e a UNICOBA INDÚSTRIA DE
COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A., CNPJ n9 07.589.288/0001-20. OBJETO:
A aquisição de 1.500 (um mil e quinhentas) baterias de chum bo-ácido seladas para urnas
eletrônicas m odelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, de acordo com as especificações,
exigências e prazos constantes no Edital de Licitação TSE n9 5 /2 0 2 0 e seus Anexos,
m odalidade pregão, e proposta da Contratada. VALOR: R$ 71.835,00. FUNDAMENTO: Leis
n9 8.6 66 /1 9 9 3 e n9 10.520/2002, de acordo com a Ata de Registro de Preços-TSE n9
3 /2020. ASSINATURA: 1 6 /0 9 /2 0 2 0 . ASSINAM: Adaires Aguiar Lima, Secretária de
Adm inistração,
e Rafael Vilela
M ore n o ,
Procurador,
pela
Contratada.
PA SEI
2020.00.000006867-0.
EXTRATO DE DOAÇÃO
Espécie: Term o de Doação-TSE n9 11/2020, firm a d o e n tre o TSE e a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO - ABESATA,
CNPJ n9 18.835.626/0001-83. OBJETO: Doação, sem ônus ou encargos, pela DOADORA do
serviço de tra n s p o rte do m aterial paletizado do TSE do te rm in a l de Carga Aérea para a
aeronave e c a rregam ento da carga do TSE na aeronave, em co n form id ad e com a descrição
prevista no T erm o de Referência - Anexo I do Edital de Aviso de Solicitação de
Manifestações de Interesse n9 1/2020, te n d o com o finalidade auxiliar o DONATÁRIO na
im plem e n ta ção de m edidas sanitárias destinadas â prevenção e â m itigação da transm issão
da Covid-19 nos locais de votação e seções eleitorais d u ra n te as Eleições 2020.
FUNDAMENTO: Decreto n9 9 .764/2019, Instrução N orm ativa SEGES/MP n9 6 /2019, e Lei n9
8.6 66/1993. VIGÊNCIA: a p a rtir da data de sua assinatura e duração de 180 (cento e
oite n ta ) dias, p o d endo ser pro rrog a d o p o r interesse das partes. ASSINATURA: 0 8 /0 9 /2 0 2 0 .
ASSINAM: Rui M ore ira de Oliveira, Diretor-G eral, pelo TSE, e Ricardo Aparecido M iguel,
D iretor-Presidente, pela Doadora. PA SEI n9 2020.00.000007508-0.
EXTRATO DE DOAÇÃO

GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS
Coordenadora da Licitação

Espécie: T erm o de Doação-TSE n9 12/2020, firm a d o e n tre o TSE e a ABBC - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE BANCOS, CNPJ n9 52.636.016/0001-99. OBJETO: Doação, sem ônus ou
encargos, pela DOADORA de serviço de logística e tra n s p o rte dos m ateriais sanitários
coletados pelo consolidador logístico, necessários para a segurança das eleições de 2020,
com origem e destino a serem d efinidos em c o n ju n to com o TSE, em co n form id ad e com
a descrição prevista no Term o de Referência - Anexo I do Edital de Aviso de Solicitação de
Manifestações de Interesse n9 1/2020, te n d o com o finalidade auxiliar o DONATÁRIO na
im plem e n ta ção de m edidas sanitárias destinadas â prevenção e â m itigação da transm issão
da Covid-19 nos locais de votação e seções eleitorais d u ra n te as Eleições 2020.
FUNDAMENTO: Decreto n9 9 .764/2019, Instrução N orm ativa SEGES/MP n9 6 /2019, e Lei n9
8.6 66/1993. VIGÊNCIA: a p a rtir da data de sua assinatura e duração de 180 (cento e
oite n ta ) dias, p o d endo ser pro rrog a d o p o r interesse das partes. ASSINATURA: 0 8 /0 9 /2 0 2 0 .
ASSINAM: Rui M ore ira de Oliveira, Diretor-G eral, pelo TSE, Ricardo Gelbaum, Presidente, e
A ndré Jafferian Neto, Vice-Presidente, pela Doadora. PA SEI n9 2020.00.000007508-0.

(SIASGnet - 1 6 /0 9 /2 0 2 0 ) 290002-00001-2020NE800150

Poder Legislativo
CÂM ARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA A D M IN IS TR A TIV A
SECRETARIA EXECUTIVA DA COM ISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DOAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N® 1 0 3 /2 0 2 0 - UASG 10001
N9 Processo: 231.162/2020. O bjeto: Aquisição de Insersor de Logomarca HD-SDI, novo e
para p rim e iro uso.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 1 7 /0 9 /2 0 2 0 das 09h00 âs 17h59.
Endereço: Camara Dos Deputados Edif. Anexo 1 - 1 4 Andar, Zona Cívico-adm inistrativa BRASILIA/DF ou w w w .co m p ra s g o ve rn a m e n ta is.g o v .b r/e d ita l/1 0 0 0 1 -5 -0 0 1 0 3 -2 0 2 0 . Entrega
das Propostas: a p a rtir de 1 7 /0 9 /2 0 2 0 âs 0 9 h00 no site w w w .co m p ra s n e t.g o v .b r. A bertura
das Propostas: 3 0 /0 9 /2 0 2 0 âs lOhOO no site w w w .c o m p ra s n e t.g o v .b r. Inform ações Gerais:
Em caso de discordância existente e n tre as especificações descritas no Com prasNet e as
especificações constantes do Edital, prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível
ta m b é m no site w w w .c a m a ra .le g .b r..
DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da Cpl

Espécie: Term o de Doação-TSE n9 13/2020, firm a d o e n tre o TSE e a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS - ABRAINC, CNPJ n9 18.098.682/0001-82.
OBJETO: Doação, sem ônus ou encargos, pela DOADORA de 670.500 (seiscentos e setenta
mil e quinhentas) máscaras cirúrgicas, em co n form id ad e com a descrição, caracterização e
especificações previstas no T erm o de Referência
- Anexo I do Edital de Aviso de Solicitação
de M anifestações de Interesse n9 1/2020, te n d o com o finalidade auxiliar o DONATÁRIO na
im plem e n ta ção de m edidas sanitárias destinadas â prevenção e â m itigação da transm issão
da Covid-19 nos locais de votação e seções eleitorais d u ra n te as Eleições 2020.
FUNDAMENTO: Decreto n9 9 .764/2019, Instrução N orm ativa SEGES/MP n9 6 /2019, e Lei n9
8.6 66/1993. VIGÊNCIA: a p a rtir da data de sua assinatura e duração de 180 (cento e
oite n ta ) dias, p o d endo ser pro rrog a d o p o r interesse das partes. ASSINATURA: 1 0 /09 /2 0 2 0 .
ASSINAM: Rui M ore ira de Oliveira, Diretor-G eral, pelo TSE, e Luiz A n tô n io Nogueira França,
Presidente, pela Doadora. PA SEI n9 2020.00.000007508-0.
EXTRATO DE DOAÇÃO

(SIASGnet - 1 5 /0 9 /2 0 2 0 ) 10001-00001-2020NE000291

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE A DM IN IS TR A Ç Ã O DE CONTRATAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 59 Term o A d itivo ao C o ntrato CT2018/013, celebrado com a empresa A7
TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA. CNPJ: 0 5 .221.579/0001-36. Processo:
200.004499/2020-20. Data da Assinatura: 1 5 /0 9 /2 0 2 0 . O bjeto: Repactua em 3,95871% ao
v a lo r mensal atualizado do co n tra to , a v ig o ra r a p a rtir de 01 de m aio de 2019; revisa em
-0,54762% a vig o ra r a p a rtir de 01 de ja n e iro de 2020 e reajusta em 0,21484% a vigorar
a p a rtir de 01 de fe ve re iro de 2020. Em face das alterações autorizadas, o v a lo r mensal
atualizado do c o n tra to passa de R$ 40.923,90 para R$ 42.401,88, a vig o ra r a p a rtir de 01
de m aio de 2019. Programa de Trabalho: 01031003440615664. Naturezas de Despesas:
339034 e 339092. Notas de Em penho n9s 2020NE001599, 2020NE01600 e 2020NE001601,
em itidas em 0 3 /0 9 /2 0 2 0 . Signatários: pelo Senado Federal: Nana Trom bka, Diretora-Geral,
pela Contratada: Linário Marçal.
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO N5 8 3 /2 0 2 0
Com unicam os
a
reabertura
de
prazo
da
licitação
supracitada,
processo
N9
00 2 00 .001884/2020. , publicada no D.O.U de 2 6 /0 8 /2 0 2 0 . O bjeto: Pregão Eletrônico Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão digital onsite, com
disponibilização de e q uipam entos, serviços de m anutenção, su p o rte técnico, apoio e
execução
operacional,
impressões
coloridas
e
m onocrom áticas,
s o ftw a re
de
ge renciam ento, inve n tário e contabilização, fo rn e c im e n to de peças, co m ponentes e
sup rim e n tos necessários para seu fu n cio n a m e n to , exceto papel, d u ra n te 48 meses
consecutivos, de acordo com os te rm o s e especificações do edital e seus anexos Novo
Edital: 1 7 /0 9 /2 0 2 0 das 0 8 h00 âs 12hOO e d e l4 h 0 0 âs 17h30. Endereço: Senado Federal Este d o c u m e n to pode ser v e rific a d o no e nd ereço e letrôn ic o
h ttp ://v /v /v i/.in .g o v .b r/a u te n tic id a d e .h tm l, pelo código 0 53 02 020091700117

Espécie: Term o de Doação-TSE n9 14/2020, firm a d o e n tre o TSE e a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE LOGÍSTICA - ABRALOG, CNPJ n9 60.744.430/0001-40. OBJETO: Doação, sem
ônus ou encargos, pela DOADORA de serviço de tra n s p o rte e logística pelos Associados da
ABRALOG, em co n form id ad e com a descrição prevista no T erm o de Referência - Anexo I do
Edital de Aviso de Solicitação de M anifestações de Interesse n9 1/2020, te n d o com o
finalidade auxiliar o DONATÁRIO na im p lem e n ta ção de m edidas sanitárias destinadas â
prevenção e â m itigação da transm issão da Covid-19 nos locais de votação e seções
eleitorais d u ra n te as Eleições 2020. FUNDAMENTO: Decreto n9 9 .7 64/2019, Instrução
N orm ativa SEGES/MP n9 6 /2019, e Lei n9 8 .6 66/1993. VIGÊNCIA: a p a rtir da data de sua
assinatura e duração de 180 (cento e o ite n ta ) dias, p o d endo ser p ro rrog a d o p o r interesse
das partes. ASSINATURA: 0 9 /0 9 /2 0 2 0 . ASSINAM: Rui M ore ira de Oliveira, Diretor-G eral,
pelo TSE, e Pedro Francisco M ore ira, Presidente, pela Doadora. PA SEI n9
2020.00.000007508-0.
EXTRATO DE DOAÇÃO
Espécie; T e rm o de Doação-TSE ri9 1 6 /2 0 2 0 , f ir m a d o e n tre o TSE e a AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ n9 0 9 .2 9 6 .2 9 5 /0 0 0 1 -6 0 . OBJETO; Doação, sem ônus
ou encargos, pela DOADORA d o serviço de t r a n s p o r te , p o r via aérea, para as diversas
u n id a d e s da fe d e ra ç ã o , de kits c o n te n d o m a te ria is de h ig ie n e e p ro te ç ã o para a
p re v e n ç ã o e m itig a ç ã o da C ovid-19, de a c o rd o com espaço d isp o n íve l e ta b e la
c o n s ta n te da Cláusula P rim e ira , em c o n fo r m id a d e com a descriçã o p re vista no T e rm o
de R efe rê n cia - A n e x o I d o Edital de Aviso de S o licita çã o de M a n ife s ta ç õ e s de
In te re sse n® 1 /2 0 2 0 , te n d o c o m o fin a lid a d e a u x ilia r o DONATÁRIO na im p le m e n ta ç ã o
de m e d id a s sa n itá ria s d e stin a d a s à p re v e n ç ã o e à m itig a ç ã o da tra n s m is s ã o da Covid19
nos locais de v o ta ç ã o e seções e le ito ra is d u ra n te
as Eleições 2020.
FUNDAM ENTO ; D e c re to n9 9 .7 6 4 /2 0 1 9 , In stru ç ã o N o rm a tiv a SEGES/MP nS 6 /2 0 1 9 , e
Lei n9 8 .6 6 6 /1 9 9 3 . VIGÊNCIA; a p a rtir da d ata de sua a ssin a tura e d u ra ç ã o de 180
(c e n to e o ite n ta ) dias, p o d e n d o ser p ro rro g a d o p o r in te re sse das p artes.
ASSINATURA; 1 4 /0 9 /2 0 2 0 . ASSINAM; Rui M o r e ir a de O live ira, D ire to r-G e ra l, p e lo TSE,
e John R eter Rodgerson, P re sid e nte , pela D o a d ora . PA SEI n® 2 0 2 0 .0 0 .0 0 0 0 0 7 5 0 8 -

0.
D o cum en to assinado d ig ita lm e n te c o n fo rm e MP n2 2.200-2 de 2 4 /0 8 /2 0 0 1 ,
que in stitu i a In fra e stru tu ra de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
EDITAL
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral n° 1.172, de 2020, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução n° 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.001884/2020-15, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, destinada à contratação de empresa para a prestação
de serviços de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de
manutenção, suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e
monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de
peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 29/09/2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09:30
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços
de impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do
sítio W W W , compras governamental s.gov ,b r.
2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu fiancionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7° da
Lei 10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 - A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9°, III, da Lei n° 8.666/93;
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2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requeri do. php:
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis:
2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 - Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá á respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
2.6 - E vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
CAPÍTULO III - DA VISTORIA
3.1 - E facultado á licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto ao Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações
do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis,
contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer o local de instalação dos
equipamentos.
3.1.1 - A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, nos horários de 9h ás 18h,
pelos telefones (61) 3303-4187 ou (61) 3303-3777, ou por meio do e-mail
segraf@senado.leg.br.
3.1.2 - Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 - A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1 - A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente), ou carta assinada
por algum sócio / preposto da empresa;
3.1.3.2 - Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 - Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pelo Serviço de
Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações.
3.3 - Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 - A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser
contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 - Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado ás informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições:
4.3.1 - Prazo de instalação dos equipamentos: de 60 (sessenta) dias corridos para o
Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da assinatura
do contrato.
4.4 - A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5 - No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.5.1 - A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto
no item 12.3 do edital.
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4.5.2 - Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
4.6 - Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.8 - A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n° 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, á conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante ás sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.10 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.11 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.11.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.12 - A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovemamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chaf’).
5.2.1 - Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br. sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chaf’ e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe á licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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5.4 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessivel às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.
5.5 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação
expressa aos participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 - O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6 .1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6 .1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;

6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
fiagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.4.1 - Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e no §2° do art. 3° da Lei n°
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
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7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.
7.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequivel por parte do Pregoeiro não
desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.
7.7 - Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1 - Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior á
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior áquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas ás exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “capuf’ deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
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http://www.portaldatransparencia.gov.br. para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse beneficio, conforme art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço por grupo.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente á licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
1 1 . 1 - 0 Pregoeiro solicitará á licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 4 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 - A proposta deverá ser enviada acompanhada da Declaração de que concorda
com as condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 5
do edital.
11.1.2 - A licitante deverá especificar as marcas, os modelos e os fabricantes dos
equipamentos ofertados, bem como as suas documentações técnicas, compostas de:
manuais, folder, ficha técnicas e quaisquer outras informações afins para aferição do
atendimento aos requisitos exigidos nas especificações técnicas.
11.1.3 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
11.1.4 - O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.5 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
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11.1.6 - Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
11.1.7 - A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada,
á parcela ou á totalidade de remuneração.
11.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto á adequação ás
especificações técnicas do objeto, bem como a compatibilidade dos preços unitários ofertados,
que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens, conforme
informado no Anexo 1.
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar á licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Juridica, e da documentação especificada neste edital.
12.1.1 - Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação ás empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
12.2 - Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa juridica.
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12.3 - Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 3.6 deste edital, no ato do cadastram ento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços
compatíveis com o objeto licitado.
a.l) Quanto ás especificações do Grupo 1, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de
impressões coloridas com gramatura mínima aceitável de 300gr/m2, não
departamental, não necessariamente com as exatas especificações contidas
no Anexo 2 do edital.
a.2) Quanto as especificações do Grupo 2, considera-se serviço compatível
a prestação de serviço de outsourcing ou locação, por prazo igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de 1 (um) equipamento de formulário
contínuo, sem remalina;
a.2.1) Por se tratar de item não amplamente utilizado no mercado
nacional, será aceito como serviço compatível, de forma alternativa ao
disposto na alínea “a.2”, a locação, por prazo igual ou superior a 24
(vinte e quatro) meses, de 2 (dois) equipamentos de impressões preto
e branco com velocidade mínima de 120 páginas por minuto, não
departamental, e não necessariamente com as exatas especificações
contidas no Anexo 2 do edital.
a.3) Para comprovação do quantitativo referido nas alíneas a.l, a.2 e a.2.1,
será admitido o somatório de atestados, concomitantes ou não.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la. Declaração de
Dispensa de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa fisica.
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12.3.3 - OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.l) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar á licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.1eg.br. devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chaf ’ a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 - O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 - Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á ás sanções previstas neste edital.
12.4.5 - Havendo dúvida razoável quanto á autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
12.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados á Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
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situada na ViaN2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
12.4.6 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
12.5 - Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
12.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza são emitidos somente em nome da matriz.
12.5.2 - Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-fmanceira poderão
ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
12.6 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.7 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
12.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual periodo, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006;
12.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado á Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.8 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.8.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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12.9 - Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fi^aude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5°, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
12.9.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fi^aude ou burla a
confiasão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a)

identidade dos sócios;

b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c)

data de constituição da nova empresa posterior á data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de
recursos humanos.
e)

identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f)

identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

12.9.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude á qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chaf’, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará á licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.9.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender á licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas á outra pessoa jurídica:
a)

inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;

b) relatará o fato á autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauri ente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidóneo.
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CAPÍTULO XIII - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou,
se a licitante não atender ás exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
13.2 - Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende ás exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XIV - DO RECURSO
14.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 - A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto á
licitante vencedora.
14.1.2 - Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 - O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 - A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 - Não será admitida intenção de recurso quando:
a)

constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;

b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c)

ostentar caráter meramente protelatório.

14.1.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 - Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente ás
razões recursais no prazo indicado.
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14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse
sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatòrio.
14.2.1 - Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
14.3 - Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
14.3.1 - Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados á
autoridade superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 c/c o art. 4.°, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 - O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 - A homologação deste Pregão compete á Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo á(s) vencedora(s) do certame.
CAPÍTULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 - Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 16.1.
16.1.2 - O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
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16.1.3 - Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVII - DAS PENALIDADES
17.1 - A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
serà descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XrV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-à o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 - Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
hcita@senado.leg.br.
18.2 - Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
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18.2.1 - A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
18.3 - Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até ás 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior á data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
18.4.1 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 - As respostas ás impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 - Termo de Referência; Anexo 2 Especificações Técnicas; Anexo 3 - Minuta do Contrato; Anexo 4 - Modelo de Apresentação
de Proposta; Anexo 5 - Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual; e Anexo 6 - Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria.
19.3 - E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes á época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.5 - As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
n° 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX - DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

ESPECIFICAÇAO
DO OBJETO

CATSER

Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e
execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e
suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel.
Conforme Anexo 2 do edital.
Item 1- 17353
Item 5 - 17353
Item 2 - 26859
Item 6 - 26859
Item 3 -26751
Item 7 -2 6 8 1 6
Item 4 -2 6 8 1 6
0 sistema de impressão digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal (SEGRAF) foi implantado no parque gráfico há mais de 22 anos, com a
finalidade de dar maior celeridade aos trabalhos regimentais de ambas as casas do
Congresso Nacional, mediante a impressão das publicações oficiais do processo
legislativo, principalmente os diários.

Com 0 decorrer do tempo e a execução dos trabalhos, a SEGRAF verificou grandes
vantagens em trabalhar com a impressão digital, mas especificadamente através do
sistema de outsourcing de impressão. Para cumprir novas diretrizes de impressão,
vinculadas com a sustentabilidade, atreladas a um processo mais limpo e moderno, o
sistema de impressão digital tomou-se realidade em nosso parque gráfico, eliminando
estágios intermediários de pré-impressão, com substancial redução de insumos para
JUSTIFICATIVA
offset, tempo, desperdício e mão de obra.
A impressão digital permite trabalhar com tiragens menores, e tem sido mundialmente
utilizada - tanto no mercado promocional quanto no editorial, em detrimento da
impressão offset.
A introdução de novas tecnologias aumentou o desempenho dos equipamentos de
impressão digital que, com o passar do tempo, mostraram-se eficientes na confecção de
publicações sob demanda, tais como livros, livretos, folders, cartazes, panfletos, capas,
entre outros, ao custo e tempo de execução significativamente menor se comparado ao
sistema convencional de impressão offset.
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A opção pelo serviço de impressão on site mais vantajosa ao Senado se considerarmos
a rápida depreciação dos equipamentos digitais em função de sua evolução tecnológica.
Nesse sistema, também estão incluídos os custos relativos à manutenção preventiva e
corretiva, à mão de obra aplicada e ao fornecimento de consumíveis. Deve-se avaliar,
também, a gestão sustentável e, sobremaneira, a transparência financeira que o modelo
de outsourcing oferece.

ADJUDICAÇÃO

Estudo técnico preliminar desenvolvido pela área técnica da SEGRAF mostra um
comparativo qualitativo entre a compra de um novo equipamento (insourcing) ou a
opção pelo aluguel da solução completa, incluindo equipamento, insumos, manutenção
e mão de obra direta pela CONTRATADA (outsourcing). Após analisados os fatores
críticos de sucesso identificou-se preferência pelo sistema de outsourcing:
Menor Preço por Grupo.
GruDO 1
Item

QUANTIDADE E
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

1

Quantidade

Unidade
de
medida

48

Meses

2

9.600

Página
impressa
em
milheiros

3

48

Meses

Especificações
Serviço de impressão
colorida
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão em papéis e
cartões, tipologia folha
solta,
incluindo
disponibilização de 2
equipamentos on site,
instalação
inicial,
confisuracão. serviços
de manutenção, suüorte
técnico.
aüoio
e
execucão oüeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
Impressão colorida, em
milheiros de páginas A4,
sob
demanda
estimativa mensal: 200
milheiros.
Serviço de impressão em
PB
(monocromia),
tecnologia
Laser/Led,
para
impressão
em

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
Mensal
(R$)

34.019,72

34.019,72

1.632.946,56

292,19

58.438,00

2.805.024,00

17.002,81

17.002,81

816.134,88

Valor Total
(48 meses)
(R$)
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4

24.000

Página
impressa
em
milheiros

papéis
e
cartões,
tipologia folha solta,
incluindo
disponibilização de 1
equipamento on site,
instalação
inicial,
confisuracão. serviços
de manutenção, suüorte
técnico.
aüoio
e
execucão ooeracional.
software
de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários
para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
Impressão
PB
(monocromia),
em
milheiros de páginas A4,
sob
demanda
estimativa mensal: 500
milheiros.

40,00

20.000,00

960.000,00

6.214.105,44

Valor total Grupo 1
Grupo 2
Item

5

Quantidade

48

Unidade
de
medida

Meses

Especificações

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
Mensal
(R$)

Valor Total
(48 meses)
(R$)

Serviço de impressão,
tecnolosia inkiet. PB
(monocromia) e colorida
(pohcromia),
com
utilização de formulário
continuo e/ou papel em
bobina sem remalina.
incluindo
disponibihzação de 1
equipamento on site
instalação
inicial,
confisuracão. serviços de
manutenção.
suüorte
técnico, aüoio e execucão
oüeracional. software de
gerenciamento,
inventário
e
contabilização,
fornecimento de peças,
componentes
e
suprimentos necessários

199.741,15

199.741,15

9.587.575,20
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6

7

168.000

Página
impressa
em
milheiros

192.000

Página
impressa
em
milheiros

para seu funcionamento,
exceto papel, durante o
período de 48 meses.
Impressão
colorida
(policromia)
em
milheiros de páginas A4,
sob
demanda
estimativa
mensal:
3.500 milheiros
Impressão
PB
(monocromia),
em
milheiros de páginas A4,
sob
demanda
estimativa
mensal:
4.000 milheiros

36,16

126.560,00

6.074.880,00

15,10

60.400,00

2.899.200,00

18.561.655,20

Valor total do Grupo 2

Valor total da contratação: R$ 24.775,760,64
VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Conforme Cláusula Décima Quinta da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).
Conforme Cláusula Sétima da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Programa de trabalho: 167458
Natureza da despesa: 339039
Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), Anexo II do Senado Federal, localizado á Via
SERVIÇOS
N2, Brasilia-DF, CEP 70.165-900, Brasília/DF.

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 3 do edital).

Brasília, 17 de setembro de 2020.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
Para o completo atendimento dos serviços de impressão contratados nos itens 1, 3 e 5,
do presente edital, deverão ser disponibilizados equipamentos que atendam aos seguintes
requisitos mínimos, sem comprometer o caráter competitivo do certame, objetivando
proporcionar a qualidade necessária á execução dos trabalhos desta SEGRAF e o modelo mais
econômico possível.
Ressalta-se que as especificações técnicas solicitadas não são excessivas e que se
justificam em razão da necessidade da Administração para correta execução dos serviços
demandados. Dentre as especificações levantadas, informamos que a gramatura exigida está de
acordo com a grande maioria dos equipamentos ofertados pelo mercado potencial. Ademais,
esta gramatura refiete a necessidade de atendimento ás ordens de serviço que chegam á
Secretaria. Reforçamos que os critérios estão aqui descritos de forma a garantir o atendimento
dos serviços e proporcionar maior universo possível de competidores no certame.
ITEM 1 - GRUPO 1: SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA
LASER/LED, PARA IMPRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES, TIPOLOGIA FOLHA
SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS)
1.1 - As impressoras devem ser novas, sem uso anterior;
1.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 80 ppm (oitenta páginas por minuto, equivalente
a 40 folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
1.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 320 x 480mm;
1 .4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1 .5- Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
1 .6 - Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Oficio, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel offset 75 g/m^;
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1.7 - Possibilitar entrada automática de folhas, com gramatura maior ou igual a 300 g/m^, para
impressões de capas e miolos de tamanho igual ou maior que 323mm x 660mm, sendo que a
área de imagem impressa mínima deve ser de 320mm x 650mm. A presente gaveta pode ser
substituída por um acessório externo (alimentador, bandeja, gaveta a ser implementado na
impressora, mantendo as mesmas características técnicas);
1 .8 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
1.9 - Resolução: capaz de produzir imagens com 1200 x 1200 dpi;
1.9.1 - Serão aceitos equipamentos com resolução de 600 x 600 dpi, desde que trabalhem
com 8 bits ou mais de processamento;
1.10- Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
1.11 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
1.12 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
1.13 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
1.14 - RIP/Controlador do equipamento com:
1.14.1 - Processador de, no mínimo 2,4 GHz;
1.14.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
1.14.3 - Disco Rígido de no mínimo 1 TB.
1 .1 5 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
1.16 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH C7200, XEROX VERSANT
180, KONICA C3080, CANON C810.
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ITEM 2 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES COLORIDAS, EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
2.1 - A quantidade de 200.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
2.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em imagens com
cobertura média de 55% da página;
2.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
2.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
2.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
2.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 1
deste Anexo.;
ITEM 3 - GRUPO 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PB (MONOCROMIA),
TECNOLOGIA LASER/LED, PARA IMPRESSÃO EM PAPÉIS E CARTÕES,
TIPOLOGIA FOLHA SOLTA (DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO)
3.1 - A impressora deve ser nova, sem uso anterior;
3.2 - Velocidade mínima: Igual ou superior a 136 ppm (cento e trinta e seis páginas por minuto,
equivalente a sessenta e oito folhas duplex) no formato A4 duplex (frente e verso) por
equipamento;
3.3 - Área de impressão: permitir impressões com dimensões de 310 x 480mm;
3.4 - Gramatura de papel não revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre
75g/m^ e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
3 .5 - Gramatura de papel revestido: Permitir impressões em mídias com gramatura entre 90g/m^
e 300g/m^ (intervalo mínimo aceitável);
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3.6 -Possuir gavetas/bandejas para armazenamento de papel para todos os formatos SRA3, A3,
A4, Carta e Ofício, com capacidade total mínima de abastecimento de 4.000 (quatro mil) folhas
de papel AP 75 g/m^ e sistema de alimentação por sucção (vacum feed / air feed / air assisted);
3.7 - Imprimir frente e verso automaticamente nas orientações “retrato” (Portrait) e “paisagem”
(Landscape);
3.8 - Resolução: capaz de produzir imagens com 600 x 1200 dpi;
3.9 - Possuir módulos de saída para empilhamento em todos os formatos de mídia de entrada;
3.10 - Possuir sistema de grampeamento automático que permita grampeamento igual ou
superior a 80 páginas de papel de 75g/m^, com possibilidade de aplicação de 1 e 2 grampos
laterais;
3.11 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet de 10/100/1000 Mbps;
3.12 - Possuir módulo de acabamento automático “in line” com inserção de capas para
produção de livretos com até 80 páginas em papel AP 75g/m^, dobra, grampeamento topo e
duplo lateral;
3.13 - RIP/Controlador do equipamento com:
3.13.1 - Processador de, no mínimo 2.8 GHz;
3.13.2 - Memória RAM de no mínimo 2 GB;
3.13.3 - Disco Rígido de no mínimo 500 GB.
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”;
3 .1 4 - 0 equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF, que
é de 220V, 60hz. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede
elétrica, cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de
energia para o seu equipamento;
Observação: Não serão permitidos equipamentos classificados pelo fabricante como
“departamentais” ou “office”.
3.15 - Modelos de referência (equivalente ou similar): RICOH PRO 8320, XEROXNUVERA
144, KONICA 6136P, CANON VARIOPRINT 140.
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ITEM 4 - GRUPO 1 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
4.1 - A quantidade de 500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado no
histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
características. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
4.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em textos e traços
com cobertura média de 7 % da página;
4.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
4.3.1 - Para fins de medição, dimensões de papel até 216 X 330 devem ser
contabilizados como A4;
4.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
4.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 3 deste
Anexo;
4.5.1 - Caso o serviço de manutenção detalhado na Cláusula Quarta da minuta de
contrato (Anexo 3 do edital) não seja capaz de reestabelecer os serviços no prazo de
24hs (conforme parágrafo décimo da Cláusula Quarta) fica facultado ao Senado Federal
realizar a impressões em PB (monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo
valor unitário de impressão pactuado para o item 4;

ITEM 5 - GRUPO 2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, TECNOLOGIA INKJET, PB
(MONOCROMIA) E COLORIDA (POLICROMIA), COM UTILIZAÇÃO DE
FORMULÁRIO CONTÍNUO E/OU PAPEL EM BOBINA SEM REMALINA,
(DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO):
5.1 - Permitir impressão colorida e preto e branco, como possibilidade de auferir bilhetagem
em separado, para fins de medição;
5.2 - Velocidade: igual ou superior á 1000 ppm (mil e duzentas páginas por minuto, equivalente
a 500 folhas) no formato A4 duplex (frente e verso) por equipamento;
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5.3 - Resolução: capaz de produzir imagens com, no mínimo, 360 x 360 dpi;
5.4 - Trabalhar com papel em formulário contínuo ou bobina sem remalina com que permita
impressões em mídias com gramatura entre 70g/m^ e 120g/m^ (intervalo mínimo aceitável),
incluindo papéis de uso geral, que dispensem tratamento prévio, necessidade de homologação
específica do fabricante ou tipologia específica para inkjet;
5.5 - Possuir módulo de entrada de alimentação no sistema “roll”, que permita utilização de
bobinas com 17” de largura (limite superior mínimo aceitável);
5.6 - Possuir um carro para transporte de bobinas;
5.7 - Possuir módulo de saída que contemple cortadora de papel, nos formatos A3 e A4 em
linha;
5.8 - Possuir conectividade TCP/IP com a Rede Local do Senado Federal/SEGRAF padrão
Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps;
5.9 - Possuir compatibilidade com a linguagem Adobe PostScript Nível 3 e interpretar arquivos
no formato PDF;
5.10 - O equipamento deverá ser instalado na tensão de alimentação existente na SEGRAF,
trifásica. O Senado não se responsabiliza por danos decorrentes de problemas na rede elétrica,
cabendo ao fornecedor a avaliação da necessidade de fornecer estabilizadores de energia para
o seu equipamento, bem como cabeamento auxiliar;
5 .1 1 - 0 RIP/Controlador ofertado deverá ter a versão mais atualizada para o equipamento com
capacidade de gerenciamento de fila de impressão, gerenciamento remoto, impressão com
dados variáveis, recuperação de arquivos e imposição de páginas;
5.12 - Fica facultado o uso de impressoras novas ou usadas, fabricadas a partir de 2014;
5.13 - Para os módulos de entrada {roll) e saída (cutter) (6.5.5. e 6.5.7), fica facultado o uso de
equipamentos novos ou usados, fabricadas a partir de 2014;
5.14 - Modelos de referência (equivalente ou similar): XEROX INKJET TRIVOR, OCÉ
COLORSTREAM 6000 SERIES, RICOH PRO VC 40000.
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ITEM 6 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES COLORIDAS (POLICROMIA), EM PÁGINAS
A4, SOB DEMANDA
6.1 - A quantidade de 3.500.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
6.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro
com cobertura média de 20% da página;
6.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
6.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
6.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas no equipamento elencado no item 5 deste
Anexo;
ITEM 7 - GRUPO 2 - IMPRESSÕES PB (MONOCROMIA), EM PÁGINAS A4, SOB
DEMANDA
7.1 - A quantidade de 4.000.000 páginas A4 de impressões é uma estimativa mensal, baseado
no histórico de impressões realizadas entre 2016 e 2020, mensalmente, com as mesmas
caracteristicas. A estimativa considera, também, a projeção com base nos limites econômicos
atualmente existentes no Senado Federal;
7.2 - A tipologia de impressão a ser realizada consiste, majoritariamente, em páginas de livro,
textos e traços com cobertura média de 5% da página;
7.3 - As impressões em outros formatos permitidos pelo equipamento serão convertidos
mantendo a proporcionalidade das páginas A4;
7.4 - A quantidade aqui detalhada serve para parâmetros para formação de preço, estimativa
de serviços de manutenção, trocas de peças e estabelecimento de serviço. Não é, portanto,
obrigação do Senado Federal a realização do presente quantitativo;
7.5 - As impressões aqui detalhadas serão realizadas nos equipamentos elencado no item 5
deste Anexo;
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SOFTWARES/RIP
A Contratada deverá fornecer e instalar todos componentes e controladores de
impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente licenciados,
necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com capacidade de:
interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE SUPRIMENTO
A Contratada deverá fornecer e sempre manter nas dependências da SEGRAF estoque
mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para garantir o abastecimento correspondente
a 03 (três) meses de produção, levando em consideração as estimativas detalhadas nos itens 2,
4, 6 e 7.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N"
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
_________ , para a prestação de serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de
equipamentos, serviços de manutenção, suporte
técnico, apoio e execução operacional, impressões
coloridas e monocromáticas, software de
gerenciamento, inventário e contabilização,
fornecimento de peças, componentes e suprimentos
necessários para seu funcionamento, exceto papel.
, durante
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ n°
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________ , e
___________ , com sede n a ____________ , fa x n° (__ ) ___ e (_) __ -___, telefone n°
(__ ) ___ e
-___, CNPJ-MF n ° _______________ /____-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo S r.___________ ,C l.____________ , expedida
pela /
CPF n°. _________ -___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n ° 120 , homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme
documento digital n ° ___________ do Processo 00200.001884/2020-15, incorporando o edital
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, documento digital n° ________ , a este
instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do
Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de impressão digital on site, com
disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção, suporte técnico, apoio e execução
operacional, impressões coloridas e monocromáticas, software de gerenciamento, inventário e
contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu
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funcionamento, exceto papel, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com
os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - fornecer e sempre manter nas dependências da Secretaria de Editoração e
Publicações (SEGRAF) estoque mínimo regulador de suprimentos, exceto papel, para
garantir o abastecimento correspondente a 3 (três) meses de produção, levando em
consideração as estimativas detalhadas nos itens 2, 4, 6 e 7 do Anexo 2 do edital;
VI - utilizar, obrigatoriamente, a estrutura de logística reversa de acordo com o Art. 33
da Lei n° 12.305/2010 (lei de resíduos sólidos). Portanto, é de responsabilidade da
CONTRATADA o descarte apropriado de toda e qualquer peças/consumível que possa
promover dano ambiental e o encaminhamento dos materiais descartados para
reciclagem de forma responsável e ambientalmente correta. O descarte deverá ser
evidenciado através de documentação comprobatória de descarte ou destinação
ambientalmente correta das peças/consumíveis;
VII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARAGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá preparar todos os serviços detalhados na Cláusula Quarta deste
contrato, bem como disponibilizar e instalar os equipamentos detalhados no Anexo 2 do edital
no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal
- SEGRAF, em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal, localizado á via N2, Bloco 01, CEP
70.165-900, Brasilia-DF, deixando-os em perfeitas condições para que os serviços contratados
em cada grupo sejam iniciados, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, para o Grupo 1, e
de até 90 (noventa) dias corridos, para o Grupo 2, contados da assinatura do contrato.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão ser novos, de primeiro
uso e em linha de produção, comprovados através de notas fiscais acompanhadas de cópia
autenticada da declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os equipamentos do Grupo 1 deverão estar devidamente
acondicionados e em caixa lacrada, sem sinais de violação, de maneira a permitir completa
segurança durante o transporte.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso dos equipamentos do Grupo 2. a comprovação da data
de sua fabricação será verificada previamente á instalação nas dependências da SEGRAF e
ratificada no momento da entrega dos equipamentos, através de notas de venda e/ou importação,
registro junto ao fabricante e aos órgãos de controle ou número de série {serial number). O
SENADO reserva-se ao direito solicitar documentações adicionais e de não aceitar o
equipamento caso a comprovação não seja devidamente efetivada, cabendo á CONTRATADA
substitui-lo, não obstante a aplicação de sanções contratuais.
PARAGRAFO QUARTO - Caso os equipamentos do Grupo 2 sejam novos, de primeiro uso,
a comprovação dar-se-á através de notas fiscais acompanhadas de cópia autenticada da
declaração de importação (Dl), quando necessário.
PARAGRAFO QUINTO - Os equipamentos do grupo 2 deverão estar devidamente
acondicionados em caixas, de maneira a permitir completa segurança durante o transporte.
PARAGRAFO SEXTO - Maquinários, caminhão munck, empilhadeiras, ferramentas,
ligações, cabos, barramentos, tomadas, bem como qualquer outra parte e/ou acessórios
necessário para a descarga, instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos são de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao SENADO.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos componentes
e controladores de impressão e softwares (equipamentos, PC's, monitores, etc), devidamente
licenciados, necessários ao pleno funcionamento e gerenciamento do equipamento com
capacidade de: interpretar arquivos PDF, PostScript e TIFF; compatibilidade com ambiente
Windows/Netware; suporte a navegador web como o Internet Explorer, a programas como
Adobe, Acrobat, Corel Draw, InDesign, além do pacote Office e conectividade TCP/IP com a
rede local do Senado Federal/SEGRAF Ethernet 10/100/1 OOOMbps ou superior.
PARAGRAFO OITAVO - O equipamento será recusado se:
I) Não atender ás especificações técnicas contidas na proposta e na documentação
técnica;
II) Apresentar índices de desempenho inferiores aos estabelecidos no edital da
licitação;
III) Apresentar defeitos durante a instalação e que não tenham sido recolocados em
perfeito estado de uso pelos técnicos da CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - A instalação/entrega dos equipamentos fora das especificações
indicadas implicará na recusa por parte da SEGRAF, que os colocará á disposição da
CONTRATADA para substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento da comunicação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O SENADO, por intermédio do órgão fiscalizador, constituirá
equipe destinada a acompanhar e apoiar as atividades de instalação das máquinas
disponibilizadas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIM EIRO - O SENADO poderá efetuar a conexão dos
equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA a outros dispositivos compatíveis
tecnicamente, sem prejuízo das condições da prestação dos serviços, facultado o
acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os sistemas de medição dos equipamentos devem ser
ajustados de forma que a medida padrão seja a área respectiva a uma unidade A4. Tal trabalho
deverá ser realizado em conjunto com a equipe técnica do SENADO, de modo que haja o
melhor aproveitamento da mídia utilizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - É vedado á CONTRATADA desinstalar ou manter
inoperante qualquer equipamento sem a prévia autorização do órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Concluída a instalação e constatado o pleno
funcionamento dos equipamentos no ambiente de rede do SENADO, os itens 1, 3 e 5 serão
atestados provisoriamente pelo órgão recebedor do objeto para posterior verificação de
conformidade; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o atesto provisório, pelo
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gestor responsável pelo contrato, pelo chefe do Serviço de Impressão Digital (SEID) e pelo
coordenador industrial, mediante termo de recebimento definitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
de equipamentos e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA iniciará a execução do objeto deste contrato, que compreende serviços de
impressão digital on site, com disponibilização de equipamentos, serviços de manutenção,
suporte técnico, apoio e execução operacional, impressões coloridas e monocromáticas,
software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes
e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, no prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para o Grupo 1 e de 90 (noventa) dias corridos para o Grupo 2, contados a partir da
assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá prestar os serviços elencados no
caput, no Serviço de Impressão Digital da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado
Federal - SEGRAF (Gráfica do Senado), em Brasília/DF, Anexo II do Senado Federal,
locahzado áviaN 2, 70.165-900, Brasilia-DF, CEP.
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. MANUTENÇÃO. SUPORTE TÉCNICO. APOIO E
EXECUCÃO OPERACIONAL. REFERENTES AOS ITENS 1. 3 E 5
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerar-se-á, para fins deste contrato, as seguintes definições
gerais:
I) Manutenção preventiva: série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas, constituídos de: limpezas,
ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, calibragem, lavagem química,
bem como testes, orientação e assessoria técnica, devendo para isto fornecer todos os
materiais necessários, tais como lubrificantes, graxas, óleos, estopa, limpadores e outros.
II) Manutenção corretiva: série de procedimentos destinados a eliminar falhas de
funcionamento e recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo substituições de peças e componentes elétricos e mecânicos, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.
III) Restabelecimento do serviço: Série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições e
instalações de componentes, as expensas da CONTRATADA.
IV) Hora útil: qualquer intervalo de sessenta minutos compreendido no período das 7h
ás 22:00hs em dias úteis, podendo começar num dia e terminar em outro (exemplo: das
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22h de uma sexta-feira às 8h00h da segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora
útil).
V) Prazo de restabelecimento do serviço: Tempo decorrido entre o recebimento da
comunicação da ocorrência, efetuada pelo órgão fiscalizador à CONTRATADA, e o
efetivo restabelecimento do serviço.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção
s ité \ isto é, prestados no Serviço de Impressão Digital (SEID) da SEGRAF (Secretaria de
Editorações e Publicações do SENADO), para a realização de manutenções preventivas e
corretivas com fornecimento de peças, sem qualquer ônus adicional ao SENADO, por meio de
técnicos especializados e treinados no equipamento.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos de plantão,
munidos de aparelho celular, prontos para serem acionados a qualquer hora da jornada de
trabalho no SENADO, compreendido em dias úteis, das 7h ás 22h.
PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA considere necessária composição de
estoque de peças de reposição, será a ela franqueado espaço próprio para sua acomodação,
dentro das dependências da SEGRAF.
PARAGRAFO SEXTO - As manutenções preventivas serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, que possuem o dever de zelar pelo perfeito estado de uso dos equipamentos
disponibilizados ao SENADO.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As manutenções corretivas serão abertas pelo SENADO através
de solicitações realizadas pelo órgão fiscalizador. A abertura das solicitações será realizada
através de comunicação formal entre o SENADO e CONTRATADA, em modelo a ser definido
com o gestor do contrato, prioritariamente o e-mail, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I)

Número de série do equipamento;

II)

Hora de abertura da solicitação;

III) Grau da severidade;
IV)

Anormalidade observada;

V)

Nome do responsável pela solicitação de serviço;

PARAGRAFO OITAVO - O restabelecimento do serviço será realizado no período das 7h ás
22h, em dias úteis, nas dependências da SEGRAF.
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PARAGRAFO NONO - O início atendimento do referente ao restabelecimento do serviço não
poderá ultrapassar 4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo
órgão fiscalizador á CONTRATADA.
PARAGRAFO DÉCIMO - O término do reestabelecimento do serviço não poderá ultrapassar
o prazo de 24hs, contado a partir do início do atendimento.
I) Caso o prazo para solução definitiva dos chamados abertos dependa do envio
extraordinário de peças, a CONTRATADA deverá emitir relatório circunstanciado
informando a detecção do problema ocorrido e, conforme o caso, a SEGRAF poderá avaliar
uma possível dilatação do prazo estipulado para a solução definitiva do problema.
II) Caso o serviço de manutenção detalhado nesta Cláusula não seja capaz de reestabelecer
os serviços no prazo de 24hs fica facultado ao SENADO realizar a impressões em PB
(monocromia) na impressora colorida (item 1), pelo mesmo valor unitário de impressão
pactuado para o item 4 (Impressão PB - monocromia, em páginas A4, sob demanda).
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A interrupção dos serviços de manutenção, o não
atendimento aos prazos estipulados ou o não atendimento ás chamadas técnicas para
reestabelecimento do serviço ensejarão em aplicação de glosas previstas na Cláusula Sexta
deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Depois de concluídos os serviços de manutenção, a
CONTRATADA comunicará o fato á equipe técnica da SEGRAF e solicitará autorização para
o fechamento do chamado, apresentando relatório de visita técnica, conforme modelo a ser
definido em conjunto com o gestor/fiscal do contrato, de forma a atestar, dentre outros, a
duração da manutenção, bem como a hora de abertura e fechamento do chamado.
I) Caso o SENADO não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá
aberto até que seja efetivamente solucionado. Nesse caso, o SENADO informará á
CONTRATADA as pendências relativas á solicitação em aberto.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso haja a imperiosa necessidade da retirada de
equipamento das dependências da SEGRAF, a CONTRATADA deverá solicitar ao gestor do
contrato a autorização de saída.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Substituição definitiva de equipamentos: a
CONTRATADA substituirá equipamentos que venham a apresentar defeitos freqüentes ou
recorrentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação pelo órgão fiscalizador.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Consideram-se defeitos freqüentes e recorrentes os
seguintes casos:
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I) ocorrência de seis ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de um
período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
II) soma dos tempos de paralisação do equipamento que ultrapasse 60 (sessenta) horas
úteis dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;
III) apresentar índices de desempenho inferior ao estabelecido no edital.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - No caso de substituição em caráter definitivo dos
equipamentos, devem ser mantidas e/ou aprimoradas todas as características técnicas do
equipamento original, objeto da proposta da CONTRATADA.
DO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico
ao órgão fiscalizador, bem como auxiliará nas atividades de análise de consumo e outras tarefas
que possibilitem a racionalização do uso das máquinas.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA auxiliará o órgão fiscalizador nas
atividades relacionadas á determinação da configuração mais adequada para implementação de
políticas de segurança de informações processadas nos equipamentos por ela disponibilizados,
inclusive em relação á configuração das máquinas alocadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Mudança do local de instalação: A SEGRAF reserva-se
o direito de solicitar alteração do local de instalação dos equipamentos disponibilizados pela
CONTRATADA uma vez durante a vigência deste contrato, inclusive com alteração de
andar/prédio, oportunidade em que a CONTRATADA irá executar os procedimentos de
instalação no novo local em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento do
comunicado, não podendo, em hipótese alguma, solicitar pagamento por esses serviços.
I) O transporte fisico dos equipamentos, quando de eventuais mudanças de local
solicitadas pelo órgão fiscalizador, será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Relatórios Administrativos: A CONTRATADA deverá
elaborar, encaminhar e manter sob sua guarda, estando disponíveis aos responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento do contrato, entre outros que venha a ser solicitado pela
SEGRAF, em caráter eventual ou continuado, os documentos relacionados a seguir:
I) Relatório semanal de utilização, sempre nas terças-feiras posteriores a semana auferida,
contendo o quantitativo total de páginas A4 impressas em cada equipamento, com devida
estratificação que permita avaliar o quantitativo referente a cada ordem de serviço que foi
impressa no equipamento.
II) Relatório mensal de funcionamento, até o quinto dia útil do mês subsequente, que
conterá o número de chamados por equipamento e o período em que o equipamento ficou
em manutenção.
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III) A SEGRAF poderá fornecer modelos de relatórios a serem produzidos, indicando as
informações essenciais, podendo a CONTRATADA acrescentar a estes outros dados que
considere importantes para controle próprio.
IV) Todos os relatórios devem ser entregues em formato digital, compatíveis com o software
Microsoft Excel.
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. APOIO E EXECUÇÃO OPERACIONAL
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Por tratar-se de um serviço de impressão, não
caracterizando transferência de uso do bem, compete à CONTRATADA realizar a operação
dos seus equipamentos, com quantos operadores julgar necessários, para atender a execução
das impressões no quantitativo detalhado nos itens 2, 4, 6 e 7.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - O Serviço de Impressão Digital do SENADO
(SEID) funciona, ininterruptamente, das 7h ás 22h, em dias úteis. Durante esse horário, os
equipamentos devem estar completamente operacionais, salvo manutenções anteriormente
citadas do parágrafo terceiro ao parágrafo décimo sexto desta Cláusula, pois os serviços de
impressão podem ser iniciados e encerrados a qualquer momento, dentro desse horário.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Os serviços de impressão devem ser iniciados
imediatamente, a pedido do Chefe do SEID ou seus superiores e substitutos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Os operadores , além de serem plenamente capazes
de operar os seus respectivos equipamentos de impressão, deverão possuir capacidade técnica
para dialogar com a equipe da SEGRAF quanto a questões técnicas referentes a identificação
de erros de registros e marcações de corte, bem como saber distinguir orientações (fibra) de
cada papel, tipologia e gramatura.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao órgão
fiscalizador e ao gestor do contrato uma relação nominal dos operadores que virão ao SENADO
para execução do serviço.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá organizar e fornecer, aos
operadores e técnicos responsáveis pelas manutenções preventiva e corretiva, uniformes e
crachás de identificação, que serão de utilização obrigatória nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo
cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de
segurança determinadas pelo SENADO, instruindo-os quanto á prevenção de incêndios nas
áreas do SENADO e de seus órgãos supervisionados.
I)

O descumprimento das normas acima elencadas faculta ao SENADO a proibição da
entrada do respectivo funcionário nas dependências da Casa.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO A CONTRATADA assumirá toda a
responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive pelo fornecimento de auxilioalimentação, auxilio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, observada,
no que couber, a convenção coletiva de trabalho da categoria correspondente, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO - A responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
durante a vigência dos serviços contratados será exclusiva da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais que forem causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por
omissão destes, ao SENADO ou a terceiros, nas dependências do SENADO.
CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA MENSAL DE MEDIÇÃO
Ao final de cada mês, será auferida, através de software/sistema/plataforma disponibilizada
pela CONTRATADA, a quantidade de páginas A4 efetivamente produzidas, relativos aos
itens 2, 4, 6 e 7 do contrato, procedimento esse chamado de medição mensal. Apenas a
unidade efetivamente impressa será contabilizada para a medição e referido pagamento.
I) A medição mensal será encaminhada ao SENADO até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo no mínimo as seguintes informações: quantidade de páginas A4
impressas total por equipamento, diferenciando páginas coloridas e preto e branco; custo
do serviço utilizado; tipo de impressão (simples ou duplex); quantidade de consumiveis
utilizados no mês (tintas e cabeças de impressão). Caso solicitado pelo gestor, deverá ser
gerado um relatório também em formato estatístico;
PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam definidos os seguintes detalhamentos quanto ás
medições:
I) Não farão parte da medição reimpressões resultantes de erros de responsabilidade da
CONTRATADA, tais como falhas e alterações de cor ocasionados por falta de
manutenção no equipamento disponibilizado. Neste caso, será realizado preenchimento
de formulário descrevendo o ocorrido, detalhando a quantidade de páginas A4 falhas e
assinado por ambas as partes;
II) Os operadores do serviço de apoio e execução devem ser orientados a não prosseguir
com trabalhos caso haja dúvida acerca da qualidade e do resultado da impressão, cabendo á
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fiscalização do contrato autorizar a continuidade da impressão ou solicitar intervenção
corretiva;
III) Farão parte da medição reimpressões decorrentes de erro exclusivo do SENADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - A digitalização de documentos - caso os equipamentos postos
em disposição permitam esta fiancionalidade - não serão objetos de cobrança, reservando-se ao
SENADO o direito de fazer uso destas funções.
CLÁUSULA SEXTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente contrato de acordo com o
instrumento de medição de resultados abaixo especificado, estando sujeita a glosas pelo seu
descumprimento.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os níveis de serviço apresentados nesta Cláusula têm como
função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante
a contratação.
PARAGRAFO SEGUNDO - Deverá ser observada a relação de ocorrências, que será utilizada
como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação dos serviços.
I - A verificação das ocorrências por parte do gestor/fiscal sujeitará a CONTRATADA
á aplicação de glosa nos pagamentos mensais;
II - O valor da glosa será calculado em função do tipo e quantidade de ocorrências, de
acordo com a tabela abaixo:
Ocorrência do tipo 1: Inobservância do tempo máximo de 4 horas para o início do
restabelecimento dos serviços após recebimento da comunicação feita pelo Senado
Federal__________________________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do SENADO e encaminhamento ao Gestor.
Valor da Glosa: 0,5 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 2: Inobservância do tempo máximo de 24 horas para o
restabelecimento do serviço, após o início do atendimento._____________________
Valor da Glosa: 1 % por hora ou fração de hora por atraso sobre o valor mensal da
respectiva locação (itens 1, 3 ou 5 do do Anexo 2 do edital).___________________
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Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 3: Inobservância do tempo máximo de 60 dias corridos para
substituir equipamento que apresentar defeitos freqüentes ou recorrentes.____________
Valor da Glosa: 2 %, por dia, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3
ou 5 do Anexo 2 do edital).__________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 4: Impossibilitar a impressão devido á ausência de suprimentos.
Valor da Glosa: 1 %, por hora ou fração que o equipamento ficou parado devido á
ausência de suprimentos, sobre o valor mensal da respectiva locação (itens 1, 3 ou 5
do Anexo 2 do edital).____________________________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 5: Desinstalar ou manter inoperante qualquer equipamento sem
prévia autorização do SENADO._____________________________________________
Valor da Glosa: 2 % por dia de indisponibilidade, sobre o valor mensal da respectiva
locação (itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:_____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 6: Deixar de apresentar relatório - ou apresentar relatório
incompleto - de visita técnica que possibilite fechamento do chamado referentes a
manutenção de equipamento.____________________________________________
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Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital).______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:___________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

Ocorrência do tipo 7: Atrasar a emissão de relatórios administrativos ou apresentar
relatórios insuficientes.___________________________________________________
Valor da Glosa: 0,5 %, por ocorrência, sobre o valor mensal da respectiva locação
(itens 1, 3 ou 5 do Anexo 2 do edital)._______________________________________
Aferição: Verificação pela equipe técnica do Senado e encaminhamento ao Gestor.
Observação:____________________________________________________________
Total de ocorrências:
Data da Ocorrência
Descrição

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o total da glosa ultrapasse o limite de 30% do valor mensal
da respectiva locação será considerada como inexecução parcial do contrato, estando sujeita a
CONTRATADA, além da aplicação da glosa, á aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Terceira.
PARAGRAFO QUARTO - A impossibilidade de realizar impressão nos equipamentos,
decorrentes do não atendimento a qualquer um dos níveis de serviço aqui estabelecidos,
autorizam a SEGRAF a realizar a impressão em qualquer outro equipamento independentemente da tecnologia de impressão - existentes no seu parque gráfico.
I - Além do valor estipulado nas glosas das ocorrências 1-8 definidas no parágrafo
segundo desta Cláusula, será calculado o custo total do serviço, de acordo com os
sistemas de custeio da SEGRAF, e o montante será objeto de glosa no mês subsequente;
II - Alternativamente, desde que manifestada a concordância e interesse do SENADO,
a CONTRATADA poderá promover tempestivamente, por tempo determinado, as
impressões demandadas pelo SENADO, em qualquer “bureau ” que lhe convier, até que
o equipamento esteja novamente disponível, sem desconsiderar as referidas glosas, mas
isentando-a de multa contratual e glosa adicional referente ao custo do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará á CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital n°______________ , não sendo
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permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.

Item

Quantidade
estimada

Unidade

Especificação

Preço
unitário
(R$)

Preço
mensal
total (R$)

Preço
total
(R$)

-

PARÁGRAFO PRIM EIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de
R$ __________________________ (_______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários á perfeita execução deste contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos dos itens 1,3 e 5 serão realizados mensalmente,
e o período terá início após assinatura do recebimento definitivo dos equipamentos, previsto no
parágrafo décimo quarto da Cláusula Terceira.
I - O primeiro e último pagamento, caso o início da prestação dos serviços não ocorra
no primeiro dia do mês, será proporcional. Os demais pagamentos considerarão período
entre o dia primeiro e o último dia de cada mês, considerando calendário de 30 dias por
mês.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos referentes aos itens 2, 4, 6 e 7 serão realizados
mensalmente conforme a quantidade de páginas impressas, de acordo com o modelo de medição
apresentado na Cláusula Quinta.
PARAGRAFO QUARTO - Despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos
e operadores responsáveis pelo transporte, instalação, serviços de manutenção, suporte técnico,
apoio e execução operacional, bem como qualquer outro custo, serão responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Para os fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,
até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços
prestados no mês anterior, discriminando cada item do contrato, podendo estes sofrer glosas
decorrentes do não cumprimento do instrumento de medição de resultados detalhados na
Cláusula Sexta.
I) A assinatura dos gestores, seja ela fisica ou eletrônica, no documento de cobrança
detalhado neste parágrafo, servirá como atestado de recebimento definitivo mensal para
todos os itens deste contrato;
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II) O SENADO suspenderá o pagamento de valores relativos a eventuais divergências
entre a fatura e os relatórios mensais de utilização da CONTRATADA, dispostos no
parágrafo vigésimo da Cláusula Quarta, ou entre esses e os controles que ela venha a
manter, até a completa apuração dos fatos;
III) Relatório com os contadores de cada equipamento / máquina deverá acompanhar a
nota fiscal/fatura.
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art.
5° da Lei n° 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo quinto desta Cláusula e á apresentação da garantia na
forma da Cláusula Décima Primeira.
I) A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não
impede o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no
Parágrafo Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caberá á CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidões
negativas de débitos estaduais e municipais e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas previstas na Cláusula Décima
Terceira.
PARAGRAFO OITAVO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO NONO - Havendo vício a reparar em relação á nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo sétimo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARAGRAFO DÉCIMO - 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 pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sétimo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura
própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = i/365

1 = 6/ 100/ 365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARAGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas
sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior á definida na letra ‘I’ for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 167458 e Natureza de Despesa 339039, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.°_____ .
PARAGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária á conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R $ ___________(
),correspondentea
4,75% ( quatro inteiros e setenta e
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cinco centésimos por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no
Serviço de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela
Administração.
PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARAGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARAGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARAGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
á relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARAGRAFO SÉTIMO - A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II - multas aplicadas pelo SENADO á CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
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PARAGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I - Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a
integralização do valor correspondente á garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
0 período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARAGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal á CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
1 - As retenções de crédito realizadas pelo SENADO para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III - A liberação dos valores retidos fica condicionada á execução plena do contrato ou
á apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita ás seguintes penalidades:
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II - fraudar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidóneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.
PARAGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA á multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos á administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores ás penalidades previstas na referida lei.
PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início á prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal da
respectiva locação - itens 1, 3 e 5 do edital) até o limite de 30 (trinta) dias.
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PARAGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA á multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARAGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sétimo
da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA á multa de 0,05% (meio décimo por cento) a
0,1%) (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta)
dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARAGRAFO SÉTIMO - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 10%) (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARAGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARAGRAFO NONO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA á multa de 5% ( cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima
Primeira.
PARAGRAFO DÉCIMO - As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15%o (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato), ressalvadas as hipóteses
especiais dos Parágrafos Segundo, Quarto, Sexto e Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula
Décima Quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita á multa correspondente a até 10%o (dez
por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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I I - a não reincidência da infração;
III - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva
ou comissiva;
IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A adulteração dos contadores internos dos
equipamentos, ou substituição por outros sem prévia autorização do Órgão Responsável, por
ocorrência e por equipamento, sujeita e empresa à multa de 2% (dois por cento) do valor global
do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARAGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional á gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, e diante da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo Terceiro
da Cláusula Décima Quinta.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, por 48 (quarenta e oito)
meses consecutivos após a emissão do Termo de Aceite Definitivo, podendo ser prorrogado até
o limite de 60 (sessenta meses), contados da data de sua assinatura, a critério das partes e
mediante termo aditivo, observado o art. 57, II da Lei n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIM EIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando consultada, a manifestação positiva da CONTRATADA
quanto ao interesse na prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 422 do Código
Civil, gera legítima expectativa para o Senado Federal quanto á assinatura do termo aditivo
necessário á formalização da renovação da vigência
PARAGRAFO TERCEIRO - Em atenção ao Parágrafo anterior, exceto diante de fato
superveniente e devidamente justificável, a recusa da CONTRATADA em assinar o termo
aditivo de prorrogação de vigência manifestada após o prazo de 90 (noventa) dias antes do
encerramento da vigência do contrato poderá ensejar:
I - a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, observando-se o disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Décima
Terceira;
II - conforme o interesse da Administração, a rescisão unilateral do contrato, de modo
a, diante da impossibilidade prática de realização de novo procedimento licitatório,
viabilizar a contratação do objeto remanescente do contrato nos termos do art. 24, XI,
da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
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Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasilia-DF,

d e _______________de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA
DIRETOR DA

53
V ia N2 I Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavim ento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@ senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 94833DE700383C0A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.001884/2020-15 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.084192/2020-22

SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
ANEXO 4
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, á
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI- DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRONICO N“ 083/2020
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)________________________
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)___________
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não
VALOR
VALOR
ITEM QUANT. UNID.
MARCA
ESPECIFICAÇAO
UNIX.
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

VALOR TOTAL

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo á proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
ANEXO 5
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu, ...................................................................................................... , inscrito(a) no CNPJ
n.° ............................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PUBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP n° 477/2013.

Local e data:

Representante legal:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 083/2020 - 2“ RETIFICAÇÃO
ANEXO 6
(Processo n" 00200.001884/2020-15)
MODELO DE DECLARAÇÃO

_________________ DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA_________________
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico [Identificação do
Pregão], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF n° [Número do CPF], responsável técnico ou representante da empresa
[Nome da Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], não considero necessário vistoriar o local, pois as informações
constantes do Edital da licitação são suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade
para a plena execução do serviço.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico ou Representante da Empresa)
(CPF n ° :____________________ )
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