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1. OBJETO

1.1. Contratação de serviço de outsourcing de impressão e digitalização de documentos
monocromá cos e policromá cos, sob a modalidade de franquia mensal de páginas mais
excedente e compensação semestral de franquia, com disponibilização, instalação e configuração
de equipamentos e sistemas de gerenciamento de a vos e bilhetagem das páginas, serviços de
assistência técnica de manutenção predi va, preven va e corre va dos equipamentos, suporte
técnico, fornecimento de consumíveis e suprimentos (toner e derivados, fusores, peças e partes,
exceto papel) e realização de treinamento operacional, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Código Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Anual
Máxima

1 26573 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA
FRANQUIA SEM PAPEL PÁGINA 106800

2 26573 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A
FRANQUIA SEM PAPEL PÁGINA 10680

3 26573 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA
FRANQUIA SEM PAPEL PÁGINA 13200

4 26573 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A
FRANQUIA - SEM PAPEL PÁGINA 1320

1.2. Os quan ta vos e respec vos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima.
Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do Catálogo de Serviços -
CATSER e do presente Projeto Básico, prevalecem estas últimas.

1.2.1. As quan dades para os itens 2 e 4 serão meramente es ma vas, de forma que os
pagamentos devidos à Contratada dependerão dos quan ta vos de serviços efe vamente
prestados na forma deste Projeto Básico.

1.3. A contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço unitário.

1.4. O objeto da contratação tem a natureza de serviço con nuado sem fornecimento de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não sendo prorrogável na
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forma do art. 57, inciso II, da Lei de Licitações.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação de serviço de impressão visa a manutenção dos serviços
de outsourcing de impressão, que se trata de um modelo eficiente e eficaz, capaz de atender toda a
demanda de impressão e digitalização, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de
suprimentos, de forma con nuada e controlada, evitando desperdício e descon nuidade causada pela
falta de insumos e de manutenção dos equipamentos. A necessidade dos serviços inclusive está
prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, registrado sob o ID LANAGROGO004 e ação "A7 Contratar outsourcing de
impressão para atender os estados". Também está relacionada ao obje vo estratégico da Rede de
Laboratórios Oficiais do MAPA de "Adequar infraestrutura e equipamentos", na perspec va de
processos internos.

2.2. O gerenciamento de impressões, cópias e digitalização visa o mizar as operações
através da tarifação por páginas, onde os equipamentos, insumos, peças e mão de obra ficam sob
responsabilidade da terceirizada. Dessa maneira, este órgão ficará com a responsabilidade apenas do
fornecimento do papel. Com isso, o custo de impressão passa a ser apenas variável e gerenciável, e
pode ser efetivamente controlado.

2.3. Os itens foram es mados com base no Contrato nº 14/2015. Para a es ma va  da
quan dade da contratação para impressões monocromá cas e policromá cas em papel A4,
considerou-se o histórico mensal e anual no ano de 2018. As impressões monocromá cas e
policromá cas em papel A3 foram desconsideradas nessa nova contratação, pois eram em geral
utilizadas apenas para impressão de capas de autos processuais. Com a implantação do SEI em janeiro
de 2016, o volume da demanda caiu dras camente, de modo que avaliou-se não ser economicamente
vantajosa a manutenção de impressora para esse po de impressão. A franquia mensal foi definida
tendo como base as impressões dos 6 (seis) primeiros meses de 2019 e u lizando-se o método
documento "Boas Prá cas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de
impressão", vinculado à Portaria STI/MP nº 20/2016, de forma que o excedente semestral (Delta
Excedente) fosse igual a 0 (zero).

2.4. Para a definição da quan dade de equipamentos considerou-se o modelo adotado na
contratação em vigência, em que foram alocadas 11 (onze) impressoras mul funcionais, sendo 10
(dez) monocromá cas e 1 (uma) policromá ca. São alocadas uma impressora por unidade
laboratorial, dada a distância entre esses blocos no terreno do LFDA-GO, com exceção da unidade de
Microbiologia em Alimentos e Água - MIC, em que estão alocadas duas impressoras, uma na sala de
técnicos (para atender também as demandas de impressões da unidade laboratorial de Análises
Físico-Químicas em Alimentos para Animais - ALA) e outra na sala de análise, local onde o controle de
acesso é mais rigoroso (imprescindível o uso de sapa lhas e jalecos) e, por isso, é importante evitar a
circulação desnecessária de pessoas.  No caso do bloco 3, onde estão instaladas as salas da Divisão
Administra va, da Divisão Técnica Laboratorial e da Coordenação, considerou-se a alocação de dois
equipamentos. Visando a o mização dos custos, no caso do bloco 2, onde está instalado Serviço e
Gestão da Qualidade, vislumbra-se a possibilidade de alocação de apenas  um equipamento
policromá co, e não dois equipamentos (um monocromá co e um policromá co), como
disponibilizado na última contratação. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviço de outsourcing
de impressão e digitalização de documentos monocromá cos e policromá cos, sob a modalidade
de franquia mensal de páginas mais excedente e compensação semestral de franquia, com
disponibilização, instalação e configuração de equipamentos e sistemas de gerenciamento de
a vos e bilhetagem das páginas, serviços de assistência técnica de manutenção predi va,
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preven va e corre va dos equipamentos, suporte técnico, fornecimento de consumíveis e
suprimentos (toner e derivados, fusores, peças e partes, exceto papel) e realização de
treinamento operacional, para manutenção da ro na de trabalho nas unidades administra va e
laboratoriais do LFDA-GO.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos da contratação veiculados como especificação técnica do objeto ou como
obrigação da Contratada, incluindo o atendimento aos critérios e práticas de sustentabilidade.

4.2. Natureza do serviço e a duração inicial do contrato definidas neste Projeto Básico.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os serviços serão prestados durante a vigência do contrato, conforme dinâmica
estabelecida neste tópico.

5.2. Após a assinatura do contrato, deverá ser promovida reunião inicial para apresentação
do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos
de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

5.3. Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em ata e,
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsável pela fiscalização do
contrato e o preposto da empresa.

5.4. A Contratada deverá apresentar Termo de Compromisso, contendo declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no órgão ou en dade, a ser
assinado por seu representante legal, e Termo de Ciência da declaração de manutenção de sigilo e
das normas de segurança vigentes no órgão ou en dade, a ser assinado por todos os seus empregados
diretamente envolvidos na contratação.

5.5. A Contratada deverá apresentar cronograma de implantação completa da solução, que
será aprovado pelo fiscal do contrato e conterá, no mínimo, as datas de início e conclusão das
seguintes tarefas:

a) disponibilização, instalação e configuração dos equipamentos e dos sistemas
no ambiente operacional da Contratante;

b) disponibilização de equipe para prestação dos serviços de suporte técnico  e
assistência técnica dos equipamentos e sistemas;

c) realização de treinamento operacional, presencial, através de vídeo-aulas ou
Ensino à Distância - EAD, para os servidores, empregados públicos e empregados
terceirizados da Contratante, com carga horária mínima de 4 (quatro) horas e
conteúdo programá co que apresente instruções para u lização, implantação,
configuração, parametrização, gerenciamento e administração das funções e
acessos dos equipamentos e sistemas disponibilizados, além de instruções quanto
aos principais cuidados na armazenagem dos suprimentos;

d) apresentação de manual para consulta com resoluções de problemas mais
comuns, simples e didá co, em idioma português brasileiro em arquivo
eletrônico no formato Portable Document Format - PDF, incluindo seção com
perguntas frequentes (Frequently Asked Questions - FAQ).

5.6. A data para início da execução do objeto será fixada pelo fiscal do contrato, a partir da
assinatura do contrato.

5.7. As ocorrências por mo vo de força maior que impossibilitem o início da execução do
objeto na data fixada deverão ser comunicadas pela Contratada por escrito com antecedência mínima
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de 24 (vinte e quatro) horas.

5.8. As localidades e horários para execução dos serviços serão os seguintes:

a) Os equipamentos deverão ser instalados e configurados nas dependências da
Contratante, Rua da Divisa, s/n, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP 74.674-025, das
08:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:30h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente com o fiscal do contrato, sendo que deverão ficar disponíveis para
o uso 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano;

b) O treinamento operacional aos servidores, empregados públicos e
empregados terceirizados da Contratante deverá ser realizado nas dependências
da Contratante, das 08:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:30h, devendo o
agendamento ser efetuado previamente com o fiscal do contrato;

c) O suporte técnico remoto deverá ser prestado nas dependências da
Contratada, que deverá manter, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-
feira, posto de atendimento com funcionários suficientes para atender
prontamente às solicitações demandadas pelo fiscal do contrato. Nos demais
horários, a Contratada deverá indicar o empregado para atender os casos
excepcionais e urgentes, disponibilizando para a Contratante, plantão de
telefones fixos e celulares; e

d) O suporte técnico presencial e a assistência técnica dos equipamentos
poderão ser realizadas nas dependências da Contratante de segunda à sexta-
feira, das 08:30h às 16:30h, devendo o agendamento ser efetuado previamente
com o fiscal do contrato.

5.9. Os procedimentos e rotinas de execução dos serviços serão os seguintes:

a) Manter em funcionamento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os
dias do ano, os equipamentos para impressões monocromá cas e policromá cas
do quan ta vo máximo de impressões (dentro da franquia e excedente a
franquia), e para digitalização gratuita e de quantitativo ilimitado;

b) Fornecer suprimentos para o perfeito funcionamento da solução (toner e
derivados, fusores, peças e partes, exceto papel), devendo manter estoque
suficiente para atendimento da demanda pelo período mínimo de 1 (um) mês em
local disponibilizado pela Contratante;

c) Realizar as manutenções dos equipamentos na data e horário acordados com
o fiscal do contrato. Os custos com hospedagem, transporte e alimentação dos
profissionais, do material empregado e outros relacionados serão de
responsabilidade da Contratada;

d) Re rar os equipamentos das dependências da Contratante, após ciência do
fiscal do contrato, subs tuindo cada equipamento re rado por outro
semelhante, se for o caso. Os custos com hospedagem, transporte e alimentação
dos profissionais, do material empregado e outros relacionados serão de
responsabilidade da Contratada;

e) Receber as solicitações de suporte técnico demandadas pelo fiscal do
contrato, por meio de comunicação enviada por sistema informa zado ou e-
mail;

f) Atender as solicitações de suporte técnico no prazo máximo de 4 (quatro)
horas, podendo ser prorrogado mediante jus fica va por escrito apresentada
pela Contratada antes do seu vencimento e aceita pelo fiscal do contrato; e
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g) Disponibilizar, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano,
as informações do sistemas d e gerenciamento de a vos e bilhetagem das
páginas; e

h) Realizar, sempre que necessário, o recolhimento dos resíduos sólidos para a
des nação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos
produtos u lizados, de forma a não deixar acumular os materiais u lizados sem
serventia nas dependências da Contratante.

5.10. As impressões de páginas a demandar ao longo do contrato serão quan ficadas por
sistema de bilhetagem das páginas, disponibilizado, instalado e configurado pela Contratada no
ambiente operacional da Contratante, e por contadores sicos dos equipamentos, desconsideradas as
páginas de teste e configuração interna.

5.11. A es ma va de deslocamentos deverá ser estabelecida com base nas localidades e
periodicidades de execução dos serviços.

5.12. Os métodos empregados na execução dos serviços deverão observar: 

a) Lei nº 12.305/2010, que ins tui a Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos; altera
a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências;

b) Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010, que ins tui a Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador
para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências;

c) Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para estabelecer critérios e prá cas para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e ins tui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade
na Administração Pública - CISAP.

d) Instrução Norma va SLTI/MP nº 1/2010, que dispõe sobre critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratos de serviços ou obras
pela Administração Pública Federal;

e) Instrução Norma va SGD/ME nº 1/2019, que dispõe sobre o processo de
contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos
órgão e en dades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal;

f) Portaria STI/MP nº 20/2016, que dispõe sobre orientações para contratação
de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;

g) Boas Prá cas, Orientações e Vedações para Contratação de Serviços de
O utsourcing de Impressão,da Secretaria de Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e

h) Portaria MAPA nº 147, de 10 de Julho de 2015, que ins tuiu a Polí ca de
Segurança da Informação e Comunicações - POSIC/MAPA.

6. EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E SISTEMA A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os
equipamentos e sistemas de gerenciamento de a vos e bilhetagem das páginas e fornecimento de
suprimentos (toner e derivados, fusores, peças e partes, exceto papel), necessários para a solução,
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promovendo sua substituição, instalação e configuração quando necessário.

6.2. Seguem abaixo as descrições, quan ta vos mínimos e funcionalidades básicas dos
equipamentos a serem utilizados:

Descrição e Funcionalidades Básicas Unidade de Fornecimento Quantidade Mínima
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SCANER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, LED OU
EQUIVALENTE, TAMANHO DO PAPEL: A4, GRAMATURA DO PAPEL: ENTRE 75 G/M2 E 180 G/M2,
TIPO DE IMPRESSÃO: POLICROMÁTICA, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 600 DPI, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO NO MODO SIMPLEX: 15 PPM, FUNÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICO, SISTEMAS
OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 7 (32 E 64 BITS), WINDOWS 8 (32 E 64 BITS) E SUAS
ATUALIZAÇÕES, WINDOWS 10 (32 E 64 BITS) E SUAS ATUALIZAÇÕES, WINDOWS SERVER 2003,
2008 R2 E 2012 (32 E 64 BITS) E LINUX, TAMANHO DO DOCUMENTO A SER DIGITALIZADO A
PARTIR DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO E DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: A4, CARTA E OFÍCIO,
FORMATOS GERADOS NA DIGITALIZAÇÃO: JOINT PHOTOGRAPHIC GROUP (JPEG OU JPG) E
PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF), SUPORTE À RESOLUÇÃO ÓTICA MÍNIMA PARA CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE 300 DPI COM PROCESSAMENTO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE
CARACTERES (OCR), ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, DEVE PERMITIR QUE, APÓS A DIGITALIZAÇÃO, O
ARQUIVO DIGITALIZADO POSSA SER ENCAMINHADO VIA CORREIO ELETRÔNICO, VIA CAMINHO DE
REDE (SMB) OU VIA SERVIDOR FTP, DEVE POSSUIR SAÍDA USB QUE PERMITA SALVAMENTO DO
ARQUIVO GERADO EM UM DISPOSITIVO TIPO USB FLASH DRIVE (PENDRIVE), DEVE PERMITIR
IMPRESSÕES, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO POR AUTENTICAÇÃO INTEGRADA COM LDAP, VALIDADA
POR USUÁRIO E SENHA OU PIN

UNIDADE 1

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SCANER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, LED OU
EQUIVALENTE, TAMANHO DO PAPEL: A4, GRAMATURA DO PAPEL: ENTRE 75 G/M2 E 180 G/M2,
TIPO DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 600 DPI, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO NO MODO SIMPLEX: 20 PPM, FUNÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICO, SISTEMAS
OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 7 (32 E 64 BITS), WINDOWS 8 (32 E 64 BITS) E SUAS
ATUALIZAÇÕES, WINDOWS 10 (32 E 64 BITS) E SUAS ATUALIZAÇÕES, WINDOWS SERVER 2003,
2008 R2 E 2012 (32 E 64 BITS) E LINUX, TAMANHO DO DOCUMENTO A SER DIGITALIZADO A
PARTIR DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO E DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: A4, CARTA E OFÍCIO,
FORMATOS GERADOS NA DIGITALIZAÇÃO: JOINT PHOTOGRAPHIC GROUP (JPEG OU JPG) E
PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF), SUPORTE À RESOLUÇÃO ÓTICA MÍNIMA PARA CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE 300 DPI COM PROCESSAMENTO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE
CARACTERES (OCR), ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, DEVE PERMITIR QUE, APÓS A DIGITALIZAÇÃO, O
ARQUIVO DIGITALIZADO POSSA SER ENCAMINHADO VIA CORREIO ELETRÔNICO, VIA CAMINHO DE
REDE (SMB) OU VIA SERVIDOR FTP, DEVE POSSUIR SAÍDA USB QUE PERMITA SALVAMENTO DO
ARQUIVO GERADO EM UM DISPOSITIVO TIPO USB FLASH DRIVE (PENDRIVE), DEVE PERMITIR
IMPRESSÕES, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO POR AUTENTICAÇÃO INTEGRADA COM LDAP, VALIDADA
POR USUÁRIO E SENHA OU PIN

UNIDADE 10

6.3. O sistema de gerenciamento de a vos e bilhetagem das páginas deve possuir as
seguintes funcionalidades básicas:

a) Contabilizar apenas páginas efe vamente impressas/copiadas devem ser
contabilizadas, descartando as tarefas não executadas que forem enviadas à fila
de impressão;

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

c) Permi r à Contratada apenas acessos de consulta (quando necessário) ou
acesso para suporte/manutenção, não havendo a possibilidade de manipulação
dos dados de bilhetagem por parte do mesmo;

d) Possuir integração/auten cação com sistemas de serviço de diretório
Microso  Ac ve Directory/LDAP, de forma que seja possível contabilizar a
quantidade de impressões por usuários;

e) Possuir controle e monitoramento sobre a fila de impressão e possibilite
também a criação de cotas de impressão para usuários ou grupos de usuários,
devendo ser possível estabelecer cotas diferenciadas para impressões
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monocromáticas e policromáticas e compartilhamento de cotas entre os usuários
de um grupo de usuários e entre as impressoras de um grupo de impressoras;

f) Possuir suporte ao envio pré-agendado de relatórios previamente
configurados;

g) Permi r a geração de relatórios em arquivo eletrônico nos formatos HTML,
CSV, XML, XLS e PDF, além de fornecer informações gerenciais sobre o parque de
impressão e a respeito das quan dades, data/horário, nomes dos documentos
impressos, usuário e grupo de usuários e endereço de IP da estação de trabalho
que originou o serviço de impressão, po de impressão (monocromá ca,
policromática) e modo de impressão (modo econômico, modo normal);

h) Permi r implementar a restrição ao uso de cores e force impressão em duplex,
por usuário e grupo de usuários;

i) Possuir recursos de redirecionamento dos trabalhos de impressão de uma
impressora que esteja off-line para outra impressora on-line, mantendo-se a
contabilização para o usuário de origem, sendo o usuário no ficado em tela,
inclusive com possibilidade de optar para qual equipamento o trabalho deva ser
encaminhado;

j) Operar nos ambientes Cliente-Servidor;

k) Operar em ambiente MS-Windows 2008 R2 ou superior para a plataforma
Server, e MS- Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou superior (e suas
atualizações);

l) Utilizar o protocolo SNMP para captura de informações das impressoras; e

m)Gerenciar integralmente todos os equipamentos.

6.4. Os custos rela vos à disponibilização de equipamentos e sistemas de gerenciamento de
a vos e bilhetagem das páginas e fornecimento de suprimentos (toner e derivados, fusores, peças e
partes, exceto papel) serão de responsabilidade da Contratada e devem estar diluídos nos valores
relativos a impressões dentro da franquia de páginas (itens 1 e 3).

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

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

7.3. No ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Projeto Básico;

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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Contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

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

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

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

7.6.3.  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

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

7.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto;

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

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

7.10. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios após o recebimento do serviço e no ficações
expedidas;

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

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados, fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e
instrumentos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

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

8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado à União ou à en dade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan a, caso
exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.4. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, devendo instruí-los a
respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a vidades não
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

8.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão
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conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União; 3) cer dões que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão
de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme
alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade à Contratante;

8.8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal;

8.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos e às instalações da
Contratada, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

8.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros;

8.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

8.12. Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto
Básico, no prazo determinado;

8.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

8.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste Projeto Básico;

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

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

8.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

8.18. Garan r a confidencialidade de todas as informações ob das em decorrência do
cumprimento do contrato;

8.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa sfatório para o atendimento do objeto, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

8.20. Cumprir as normas de segurança aplicáveis;

8.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
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8.22. Não veicular, sem prévia autorização, publicidade acerca do objeto adquirido pela
Contratante;

8.23. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas neste Projeto Básico ou no contrato;

8.24. Comprometer-se com a garan a da imparcialidade das a vidades de laboratório no
que se referir à execução do contrato;

8.25. Apresentar à Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão
para a execução do serviço;

8.26. Realizar, sempre que necessário, treinamento operacional, presencial, através de
vídeo-aulas ou Ensino à Distância - EAD, para os servidores, empregados públicos e empregados
terceirizados da Contratante;

8.27. Apresentar manual para consulta com resoluções de problemas mais comuns,
simples e didá co, em idioma português brasileiro em arquivo eletrônico no formato PDF,
incluindo seção com perguntas frequentes (Frequently Asked Questions - FAQ);

8.28. Prestar suporte técnico e assistência técnica dos equipamentos e dos sistemas
informatizados;

8.29. Disponibilizar, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano, as
informações do sistema de gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas;

8.30. Fornecer o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de
Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta destinação dos cartuchos/ toners usados e o
pleno atendimento à legislação; e

8.31. Apresentar semestralmente a declaração confirmando o recebimento dos cartuchos
e toners já u lizados e respec vas embalagens dos equipamentos, para fins de reaproveitamento
no ciclo produ vo das próprias empresas, em outros ciclos, como coopera vas de reciclagem ou
outra destinação final ambientalmente adequada.

8.32. A Contratada deverá ainda atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos na
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1 de 19.01.2010, atentando-se para o que couber:

8.32.1. usar produtos de limpeza e conservação de super cies e objetos inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

8.32.2. adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme ins tuído no
Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

8.32.3. observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

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

8.32.5. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

8.32.6. realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e en dades
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
des nação às associações e coopera vas dos catadores de materiais recicláveis, que será
procedida pela coleta sele va do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE
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nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

8.32.7. respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

8.32.8. prever a des nação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

8.32.9. que os bens sejam cons tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT;

8.32.10. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de cer ficação do
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares, sempre que aplicável;

8.32.11. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

8.32.12. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na dire va RoHS (Restric on of  Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

9. SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

11. GARANTIA DA EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garan a contratual da execução, considerando que a
contratação não envolve valores expressivos.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. As comunicações com a Contratada serão realizadas por sistema informa zado, e-mail
informado pela Contratada ou carta com aviso de recebimento, sendo os prazos contados a par r do
registro, do recebimento da mensagem eletrônica ou do recebimento do aviso, respectivamente.

12.3. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato, sendo a verificação da
adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Básico.

12.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produ vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.5. A conformidade do material ou equipamento a ser u lizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec vas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

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

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

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

12.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará a execução do objeto e u lizará o
Instrumento de Medição de Resultado - IMR, conforme modelo previsto no Anexo I - Instrumento de
Medição de Resultados, ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade da prestação dos
serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA: a) não produzir os resultados acordados; b) deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as a vidades contratadas; ou c) deixar de u lizar materiais
e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizá-los com qualidade ou quan dade
inferior à demandada.

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

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

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

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

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

12.14. Na hipótese de comportamento de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo
com as regras previstas neste Projeto Básico.

12.15. A medição para efeito de pagamento será feita mensalmente conforme o Anexo I -
Instrumento de Medição de Resultados - IMR, observadas as seguintes especificações de
compensação semestral de franquia de páginas:

12.15.1. A franquia de páginas, cuja cobrança é um valor fixo mensal não deve ser
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confundida com “valor fixo mensal por equipamento”, pois diferem na forma de
amor zação do a vo. Na primeira, a amor zação é sobre uma quan dade de páginas sob o
regime de comodato, enquanto que na segunda, onde existe cobrança mensal específica por
equipamento, há a caracterização do regime de locação de bens móveis.

12.15.2. A compensação semestral de franquia corresponderá à soma da franquia
mensal, separando-se as impressões monocromá cas e policromá cas, conforme
estabelecido abaixo:

Tipo de Impessão Quantidade Anual
Máxima

Quantidade da Franquia
Mensal

Quantidade da Franquia
Semestral

PÁGINAS A4 -
MONOCROMÁTICO 106800 PÁGINAS 8900 PÁGINAS 53400 PÁGINAS

PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO 13200 PÁGINAS 1100 PÁGINAS 6600 PÁGINAS

12.15.3. A cada mês, para fins de faturamento, deverá haver a apuração mensal do
saldo por meio do Anexo II - Planilha de Compensação Semestral de Franquia (adaptação do
anexo anexo "Outsourcing de impressão - Planilha modelo de compensação de franquia", da
Secretaria de Tecnologia da Informação - STI/MP, disponível no endereço eletrônico
https://www.governodigital.gov.br/transformacao/compras). Se o saldo ao final do mês for
nega vo (ou seja, de CRÉDITOS), deverá ser pago o valor da FRANQUIA MENSAL. Caso o
saldo seja posi vo (ou seja, de EXCEDENTE), o órgão deve pagar a FRANQUIA MENSAL
acrescida do valor EXCEDENTE gerado no respectivo mês.

12.15.4. Caso seja constatado, a cada análise semestral, que o volume
realizado/produzido não esteja a ngindo o volume da franquia es pulada para o semestre,
o órgão deve reavaliar o dimensionamento do contrato, seja revisando a es ma va de
páginas impressas, a quantidade de impressoras ou sua melhor distribuição.

12.15.4.1. Se essa diferença for recorrente, proveniente de uma tendência de baixa
ou mudança no perfil do consumo, o órgão deve adi var o contrato visando
consolidar esta mudança, de modo que não ocorra de forma reiterada o pagamento
por páginas não produzidas, devendo ainda serem observados os limites estabelecidos
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

12.15.5. No úl mo mês do respec vo semestre, deverá ser apurado por meio do Anexo
II - Planilha de Compensação Semestral de Franquia a ocorrência de um dos seguintes
cenários:

Legenda
Franquia
mensal

Soma das franquias dos tipos de equipamentos (mesmo quando houver mais de um tipo: Tipo I + Tipo II + Tipo III ...),
separando-se por tipo de impressão (monocromáticas ou policromáticas) ... (em páginas)

Valor
fixo
da
franquia
mensal

Soma dos valores das franquias dos tipos de equipamentos (mesmo quando houver mais de um tipo: Tipo I + Tipo II +
Tipo III ...), separando-se por tipo de impressão (monocromáticas ou policromáticas) ... (em R$)

∑ F Somatório das franquias mensais no semestre, separando-se monocromática e policromática (em páginas)
∑ P Somatório das páginas impressas/copiadas no semestre ou volume produzido (em páginas)

∑ VE Somatório do Valor Excedente no semestre, ou seja, soma dos valores pagos por produção excedente à franquia em cada
mês (em R$)

∆ Exc Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F), ou seja, a diferença entre o somatório das páginas efetivamente impressas e o
somatório das franquias mensais dentro do semestre da compensação (em páginas)

Valor ∆
Exc

Valor Delta Excedente (Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente), ou seja, o valor calculado da diferença excedente
(volume produzido menos volume da franquia) que será aplicado na fórmula da redução (em R$)

Redução
Valor da Redução = ∑ VE - Valor ∆Exc, ou seja, a diferença entre o somatório do Valor Excedente e o Valor Delta Excedente
(em R$). Esse valor será usado na fórmula do Novo Valor a ser pago. Importante lembrar que só existirá redução se houver
produção de excedente de páginas durante o semestre

Novo
Valor
a ser
pago

Novo Valor a ser pago = Valor do último mês (da compensação semestral) - Valor da Redução (em R$), ou seja, é a
consolidação da compensação propriamente dita dentro do semestre, onde será descontado do último mês de cada
ciclo semestral o valor referente à Redução calculada anteriormente. Cabe ressaltar que o “Novo Valor a ser pago” é o
valor que será faturado.

12.15.5.1. Situação 1: ∑ F ≥ ∑ P, ou seja, se o somatório das franquias mensais (∑ F,
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que corresponde à franquia de cada mês mul plicada por 6) for igual ou maior que o
somatório de páginas produzidas (∑ P) dentro do  respectivo semestre:

a) Cenário 1: Caso o volume produzido no semestre seja inferior à soma das
franquias mensais do mesmo período não haverá compensação pois não há
geração de excedente, devendo ainda ser observados os dispostos nos itens
12.15.2 e 12.15.3 deste Projeto Básico;

b) Cenário 2: Caso haja produção de excedente em alguns meses, mas o soma
tório de páginas produzidas seja inferior em relação ao somatório das franquias
mensais, além da observância ao disposto nos itens 12.15.2 e 12.15.3 deste
Projeto Básico, será  descontado no úl mo mês do respec vo semestre o valor
referente à redução, através da fórmula: Novo Valor a ser pago = Valor do úl mo
mês (da compensação semestral) - Valor da Redução;

c) Cenário 3: Caso o Valor da Redução seja superior ao valor do úl mo mês do
semestre contratual, o novo valor a ser pago será calculado conforme a mesma
fórmula anterior: Novo Valor a ser pago = Valor do úl mo mês (da compensação
semestral) - Valor da Redução. Entretanto, deverá ser emi da uma Guia de
Recolhimento da União (GRU) para que o fornecedor faça a devida compensação
do pagamento. Como a soma das páginas produzidas no semestre con nua
inferior à soma das franquias mensais, con nuam válidos os dispostos nos itens
12.15.2 e 12.15.3 deste Projeto Básico. Caso o órgão opte por finalizar a
compensação no próximo semestre (ou seja, sem recolhimento de GRU e
deixando restos a compensar para o próximo semestre), deverá fazer a
compensação no primeiro mês subsequente. Todavia, deve atentar, neste caso,
ao correto procedimento contábil para aba mento do valor da compensação
proveniente de semestre anterior;

12.15.5.2. Situação 2: ∑ F < ∑ P, ou seja, se o somatório das franquias mensais (∑ F,
que corresponde à franquia de cada mês mul plicada por 6) for menor que o
somatório de páginas produzidas (∑ P) no respectivo semestre:

a) Cenário 4: Caso haja produção de excedente em alguns ou todos os meses, o
somatório de páginas produzidas seja superior ao somatório da franquia e o
Valor Excedente seja igual ao Valor delta Excedente (∑ VE - Valor ∆ Exc) = 0, então
deve - se observar o disposto no item 12.15.2 deste Projeto Básico e não há
compensação, pois não há valor a ser reduzido ao final da compensação; ou

b) Cenário 5: Caso haja produção de excedente em alguns ou todos os meses, o
somatório de páginas produzidas seja superior ao somatório da franquia e o
Valor Excedente seja maior que o Valor delta Excedente (∑ VE - Valor ∆ Exc) > 0,
então deve-se observar o disposto no item 12.15.2 deste Projeto Básico e a
compensação ocorrerá no úl mo mês do respec vo semestre, onde será
descontado o somatório dos valores excedentes, através da fórmula: Novo Valor
a ser pago = Valor do úl mo mês (da compensação semestral) - Valor da
Redução.

12.16. Na fiscalização do cumprimento das obrigações exigir-se-á, dentre outras, as seguintes
comprovações:

a) na reunião inicial, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

a.1. Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo
e respeito às normas de segurança vigentes no órgão ou en dade, a ser
assinado por seu representante legal; e
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a.2. Cronograma de implantação completa da solução.

b) na data de conclusão definida no cronograma de implantação ou sempre que
necessário, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

b.1 comprovante de disponibilização, instalação e configuração dos
equipamentos e dos sistemas no ambiente operacional da Contratante,
constando contendo marca, modelo e número de série do equipamento e
o local de instalação;

b.2. declaração de que não u liza infraestrutura em nuvem para a
prestação dos serviços ou de que u liza infraestrutura em nuvem que
garanta a integridade, disponibilidade e segurança, conforme orientações
já estabelecidas no documento de boas prá cas, orientações e vedações
para contratação de Serviços de Computação em Nuvem, anexo à Portaria
STI/MP nº 20, de 14 de junho de 2016;

b.3. relação de empregados que vão atuar diretamente na prestação dos
serviços acompanhada da comprovação de capacitação e treinamento e do
Termo de Ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de
segurança vigentes no órgão ou entidade;

b.4. comprovante de realização de treinamento operacional, presencial,
através de vídeo-aulas ou Ensino à Distância - EAD, para os servidores,
empregados públicos e empregados terceirizados da Contratante, com
carga horária mínima de 4 (quatro) horas e conteúdo programá co que
apresente instruções para u lização, implantação, configuração,
parametrização, gerenciamento e administração das funções e acessos dos
equipamentos e sistemas disponibilizados, além de instruções quanto aos
principais cuidados na armazenagem dos suprimentos;

b.5. manual para consulta com resoluções de problemas mais comuns,
simples e didá co, em idioma português brasileiro em arquivo eletrônico
no formato PDF, incluindo seção com perguntas frequentes (Frequently
Asked Questions - FAQ); e

b.6. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de
Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta des nação dos
cartuchos/ toners usados e o pleno atendimento à legislação, se for o caso.

c) até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, a Contratada
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes
documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no
Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

c.1. Cer dão Nega va de Débitos rela vos a Créditos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União (CND);

c.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

c.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

c.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

d) semestralmente (no máximo), a Contratada deverá apresentar a seguinte
documentação: declaração confirmando o recebimento dos cartuchos e toners já
u lizados e respec vas embalagens dos equipamentos, para fins de
reaproveitamento no ciclo produ vo das próprias empresas, em outros ciclos –
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como coopera vas de reciclagem ou outra des nação final ambientalmente
adequada; e

e) durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, a Contratada deverá disponibilizar
por meio do sistema informa zado de gerenciamento de a vos e bilhetagem das
páginas: informações gerenciais sobre o parque de impressão e a respeito das
quan dades, data/horário, nomes dos documentos impressos, usuário e grupo
de usuários e endereço de IP da estação de trabalho que originou o serviço de
impressão, po de impressão (monocromá ca, policromá ca) e modo de
impressão (modo econômico, modo normal).

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

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

13. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1. Os recebimentos provisório e defini vo do objeto serão realizados conforme definido
neste tópico.

13.2. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis do adimplemento da parcela, a Contratada deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

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

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

13.3.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

13.4. No prazo de até 15 (quinze) dias a par r do recebimento dos documentos da
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

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

13.4.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

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

13.5. No prazo de até 15 (quinze) dias a par r do recebimento provisório dos serviços, o
gestor do contrato deverá providenciar o recebimento defini vo, ato que concre za o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

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

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

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

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

13.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

14. PAGAMENTO

14.1. A Nota Fiscal/Fatura será emi da e o pagamento realizado após o recebimento
definitivo do objeto, conforme definido neste tópico.

14.2. O pagamento será efetuado por intermédio de depósito na conta bancária indicada
pela Contratada, emi da em ordem bancária ao Banco do Brasil pela Contratante no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

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

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

14.4.1. o prazo de validade;

14.4.2. a data da emissão;

14.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

14.4.4. o período de prestação dos serviços;

14.4.5. o valor a pagar; e

14.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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14.6.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de
2017, será a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

14.6.1. não produziu os resultados acordados;

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

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

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas.

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

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

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

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

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

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

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

14.16. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da a va do órgão contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

14.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE

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

15.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice
de Custos da Tecnologia da Informação ICTI/IPEA exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

15.4. Nas aferições finais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

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

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

15.7. Se o reajuste coincidir com a prorrogação de vigência de prazo, deverá ser firmado o
competente Termo Adi vo. Se não coincidir, poderá ser levado a efeito por apos lamento,
inteligência do disposto no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

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

16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

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

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

16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no
caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;

16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no
subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do
contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

16.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

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

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

16.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no
subitem 16.1 deste Projeto Básico.

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

16.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3, 16.2.4 e 16.2.5 poderão ser aplicadas à
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

Tabela 1
Grau Correspondência
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato

 
Tabela 2
Item Descrição Grau

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
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6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia; 01

7 Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos neste Projeto Básico/contrato; 01
9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01

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

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

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

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

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

16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

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

16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de
infração administra va pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

16.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.

16.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

17.1. Tratam-se de serviços de pequeno valor, a serem contratados mediante dispensa de
licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993.

17.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades, previstas no art. 3º do
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

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

18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

18.1. Será verificada a existência de sanção que impeça a contratação, mediante a
consulta, em nome da empresa e também de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n°
8.429, de 1992, aos seguintes cadastros:

18.1.1. SICAF;

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

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

18.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidas, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

18.2. Será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira e
qualificação técnica, conforme o disposto na IN SEGES/MP nº 3, de 2018. No caso de documentação
vencida, também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões.

18.3. Em caso de não cadastramento no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, as exigências e critérios de habilitação serão atendidos mediante apresentação da
documentação em meio digital.

18.4. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista serão as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado nos arts. 28 e 29 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.

18.4.1. Será dispensada a comprovação da regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual
e Municipal.

18.5. As exigências de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
serão as previstas no item 11.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017.

18.6. Será exigido comprovante de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de que trata o art. 27, inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.7. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

18.7.1. Comprovação da razoabilidade do valor ofertado aferida por meio da comparação
da proposta apresentada com os preços para os mesmos serviços ob dos no Painel de Preços
(paineldeprecos.planejamento.gov.br), no Portal da Transparência
(www.portaltransparencia.gov.br), em página da internet man da pelo fornecedor, em contratos
ou Notas Fiscais/Faturas emi das pelo fornecedor a outros entes públicos e/ou privados
contratantes ou outros meios igualmente idôneos.

18.7.2. O valor unitário de página excedente deve ser inferior ao menor valor unitário
de página impressa dentro da franquia mensal. Como a amor zação já ocorreu no custo da
página impressa dentro da franquia, não há jus fica va para que o custo da página
excedente à franquia seja igual ou superior ao praticado dentro da franquia.

19. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1. As despesas para atender a esta contratação, programadas em dotação orçamentária
própria prevista no orçamento da União para o exercício, será indicada no contrato.
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19.1.1. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

20. ANEXOS

20.1. São anexos deste Projeto Básico:

20.1.1. Anexo I - Instrumento de Medição de Resultados - IMR (SEI nº 8415479)

20.1.2. Anexo II - Planilha de Compensação Semestral de Franquia (SEI nº 8467839);
 

Goiânia, 11 de setembro de 2019.

 

ARTHUR BARBOSA FERREIRA
Chefe da Divisão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
13/09/2019, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
8415446 e o código CRC CA907F3D.

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                             

Referência: Processo nº 21005.000790/2019-71 SEI nº 8415446
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - GO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DE COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

Indicador nº 1 - Manutenção do funcionamento regular da solução
Item Descrição

Finalidade Garantir que o serviços sejam mantidos em funcionamento regular.

Meta a cumprir Manter o funcionamento regular de todos os equipamentos 24 (vinte e
quatro) horas por dia, todos os dias do ano.

Instrumento de medição Comunicação por sistema informatizado ou e-mail à Contratada.

Forma de acompanhamento

Apuração da quantidade de dias em que cada equipamento não estava em
funcionamento regular, a partir da verificação (em sistema informatizado ou
manualmente) das comunicações à assistência técnica de falhas ocorridas e o
respectivo atendimento. Para a contagem do prazo de atendimento,
considera-se:
 
Início do prazo: data do registro no sistema informatizado ou do recebimento
da mensagem eletrônica.
 
Término do prazo: data da comprovação formal de atendimento.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de cálculo

 
X = soma do total de dias em que cada equipamento não estava em
funcionamento regular / (número de equipamentos alocados x 30)
 

Início de vigência Data do início da prestação dos serviços.

Faixas de ajuste no pagamento

X - é menor/igual que 0,02 - sem redução do valor da parcela mensal
dimensionado
 
X - está entre 0,02 e 0,04 - redução de 2,5% do valor da parcela mensal
dimensionado.
 
X - é maior que 0,04- redução de 5% do valor da parcela mensal
dimensionado.

Sanções

Se no mês houver mais que 50% de equipamentos que não estavam com
funcionamento regular, será aplicada multa no percentual 5% do valor da
parcela mensal dimensionado.
 
Caso exista reincidência, a multa será duplicada e poderá ensejar a rescisão
contratual.

Observações  
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Documento assinado eletronicamente por ARTHUR BARBOSA FERREIRA, Chefe de Divisão, em
13/09/2019, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
8415479 e o código CRC E3FE0643.

Referência: Processo nº 21005.000790/2019-71 SEI nº 8415479
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*Campos a serem preenchidos estão na cor branca INSTRUÇÕES:

8900 1 - Insira a quantidade mensal de páginas contratadas (Campo D3)

2 - Insira o valor fixo da franquia mensal contratado (Campo D4)

3 - Insira o valor a ser pago por página excedente contratado (Campo D5)

Franquia Mensal Produzido Valor Franquia Valor Excedente Valor mensal 4 - Preencha a coluna de quantidade de páginas produzidas em cada mês (Coluna C)

Mês 1 8900 -R$                  -R$                    -R$                5 - O valor a ser pago mensalmente estará na coluna "Valor Mensal"

Mês 2 8900 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 3 8900 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 4 8900 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 5 8900 -R$                  -R$                    -R$                Redução Novo Valor Pago

Mês 6 8900 -R$                  -R$                    -R$                -R$            -R$                       

Total 53400 0 -R$                  -R$                    -R$                
-53400

-R$               

1100

Franquia Mensal Produzido Valor Franquia Valor Excedente Valor mensal

Mês 1 1100 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 2 1100 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 3 1100 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 4 1100 -R$                  -R$                    -R$                

Mês 5 1100 -R$                  -R$                    -R$                Redução Novo Valor Pago

Mês 6 1100 -R$                  -R$                    -R$                -R$            -R$                       

Total 6600 0 -R$                  -R$                    -R$                
-6600

-R$               

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

TOTAL A SER PAGO

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

PLANILHA MODELO PARA COMPENSAÇÃO DE FRANQUIA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - Compensação Semestral

PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

Valor fixo da Franquia Mensal

Valor da página impressa Excedente à Franquia 

Mensal

Delta Excedente (∆ Exc = ∑ P - ∑ F)

PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO

TOTAL A SER PAGO

Quantidade Mensal de páginas contratadas na 

franquia mensal

Valor fixo da Franquia Mensal

Valor da página impressa Excedente à Franquia 

Mensal

6 - No último mês do período de compensação (Mês 6) o valor a ser pago será o resultado apresentado 

no campo "Novo Valor Pago". Se esse valor estiver negativo, o órgão deverá gerar uma Guia de 

Recolhimento da União (GRU) a ser recolhida pela empresa contratada.
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∑ F Somatório das Franquias Mensais (em páginas) *Franqua Mensal = somas das franquias dos tipos de equipamentos, separando-se monocromáticas e policromáticas

∑ P Somatório das páginas produzidas no semestre (em páginas)

∑ VE Somatório Valor Excedente (R$)

∆ Exc Delta Excedente (páginas) ∆ Exc = ∑ P - ∑ F   (diferença entre o somatório produzido e o somatório das franquias mensais no semestre)

Valor ∆ Exc Valor Delta Excedente (R$) Valor ∆ Exc = ∆ Exc * Valor Unitário Excedente

Redução Valor da Redução (R$) Valor da Redução = ∑ VE - Valor Delta Excedente

Novo Valor Pago (R$) Novo Valor Pago = Valor mensal do último mês da apuração semestral - Valor da Redução
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